
1 
 

Helyi 
Esélyegyenlőségi  

Program 

 Hortobágy Község Önkormányzata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2018-2023. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Tartalom 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) .................................................................................................... 6 
 Bevezetés....................................................................................................................................................... 6 
 A település bemutatása ................................................................................................................................. 9 
 Történelmi háttér .......................................................................................................................................... 9 
 Földrajzi háttér ............................................................................................................................................ 10 
 A település gazdasági-társadalmi helyzete ................................................................................................. 10 
 Idegenforgalom, turizmus ........................................................................................................................... 11 
 Demográfiai adatok ..................................................................................................................................... 11 
 Értékeink küldetésünk ................................................................................................................................. 15 
 Célok  ........................................................................................................................................................... 15 
 A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja ........................................................................................... 15 
 A HEP helyzetelemző részének célja ........................................................................................................... 16 
 A HEP IT célja ............................................................................................................................................... 16 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ................................................................ 17 
 1. Jogszabályi háttér bemutatása ................................................................................................................ 17 
  1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása ........................................... 17 
  1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása ........................... 20 
 2. Stratégiai környezet bemutatása ............................................................................................................ 21 

2.1. Kapcsolódós helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal ......................................................................................................................................... 21 

  2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása ...................... 23 
2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása ....................................................................... 23 

 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ...................................................... 24 
  3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet .......................................................................................................... 25 
  3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció ............................................................................... 26 
   a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya.................................. 26 
   b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága ..................................................................... 30 
   c) közfoglalkoztatás ........................................................................................................................... 32 
   d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői ......... 32 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük .................................... 33 

   f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése ........................ 33 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása ..................................................................................................................... 33 

   h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ............................................................. 33 
3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások ....................................................................................................................... 34 

  3.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció .............................................................................. 37 
   a) bérlakás állomány ......................................................................................................................... 40 
   b) szociális lakhatás ........................................................................................................................... 40 
   c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok .................................................................... 40 
   d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság ............... 40 
   e) lakhatást segítő támogatások ....................................................................................................... 40 
   f) eladósodottság .............................................................................................................................. 41 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása ....................................................................................................................................... 41 



3 
 

  3.5. Külterületi, lakott településrészek .................................................................................................. 43 
  3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés .......................................................... 44 
   a) egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés .......................................... 44 
   b) prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés ..................................................................... 46 
   c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés ................................................................... 46 
   d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése ................................ 46 
   d) sportprogramokhoz való hozzáférés ............................................................................................ 47 
   f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés .............................. 47 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megértése a 
szolgáltatások nyújtásakor ................................................................................................................ 47 

   h) pozitív diszkrimináció a szociális és egészségügyi ellátórendszer keretein belül ......................... 47 
  3.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása .............................................................................. 48 
   a) közösségi élet színterei, fórumai ................................................................................................... 48 
   b) közösségi együttélés jellemzői ...................................................................................................... 48 
   c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai ............................................................................... 48 

3.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal ............................................................................................ 48 

  3.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása ................... 48 
 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység ............................................................. 49 
  4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői ................................................................................ 50 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete .............................................................................................................................. 50 

   b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma ............................................. 51 
   c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya .............................................. 53 
   d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya .................................................. 53 
   e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya ....................................... 54 

4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékkal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése ....................................................................................................... 55 

   a) védőnői ellátás jellemzői ............................................................................................................... 55 
   b) gyermekorvosi ellátás jellemzői .................................................................................................... 56 
   c) 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok ..................................................... 56 
   d) gyermekjóléti alapellátás .............................................................................................................. 56 
   e) gyermekvédelem .......................................................................................................................... 57 
   f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások ............................................................................ 58 
   g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős programokhoz való hozzáférés ...................................... 58 
   h) gyermekétkeztetés, ingyenes tankönyv ....................................................................................... 58 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei............. 58 

   j) pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül ............................................................. 59 
4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége ........................................................................................ 60 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, megtartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása .............................................................................................................................................. 62 

   b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások ................................................................ 68 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció ................................................ 69 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések ......................................................................................................................... 69 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) ...................................... 71 

4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása ................... 72 



4 
 

 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ........................................................................................................... 72 
  5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége ................................................................................ 72 
   a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében ....................................................................... 73 
   b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban ................................................. 73 
   c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei ...................................................... 73 
   d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ............................................................. 73 
  5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások ........................... 74 
  5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe ..................................................................... 74 
  5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak ................................................................................. 75 
  5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások ............................................................................. 75 
  5.6. A nők szerepe a helyi közéletben .................................................................................................... 75 

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések .................................................................................................................................. 75 

  5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása ................... 76 
 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ..................................................................................................... 77 
  6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői .............................................................................................. 77 
  6.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete ..................................................................................................... 78 
   a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága ....................................................................................... 78 
   b) tevékeny időskor ........................................................................................................................... 79 
   c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ............................................................. 79 

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés ............................................................................................................... 80 

   a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése ...................................... 80 
   b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés ...................................................... 81 
   c) idősek informatikai jártassága ...................................................................................................... 81 
  6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen ......... 81 
  6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása ................... 82 
 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ...................................................................................... 83 
  7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái ........................ 83 
   a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága ........................................ 83 
   b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén ............................................................. 84 
   c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok .................................. 84 
  7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei ............................ 84 

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés ........................................................... 79 

   a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége ..................... 86 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége .................................................................................................................... 86 

   c) munkahelyek akadálymentesítettsége ......................................................................................... 87 
   d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége ................................................... 87 
   e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások ...................................... 87 
   f) pozitív diszkrimináció..................................................................................................................... 87 
  7.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása ................... 88 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása ....................................................................................................................................... 89 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi  
szervezetek, önszerveződések feltérképezése ................................................................................. 89 

   b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
   bemutatása ....................................................................................................................................... 90 
   c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség .......................... 90 
   d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége .. 91 



5 
 

   e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége ........................... 91 
   f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. .......................... 91 
 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága .................................................................................... 92 

a) a helyzetelemzésben maghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek ........................................................................................................ 92 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása ..................................................................................... 92 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ................................................................ 93 
 1. A HEP IT részletei ..................................................................................................................................... 93 
  A helyzetelemzés megállapításainak összegzése ................................................................................... 93 
  A beavatkozások megvalósítói ............................................................................................................... 94 
  Jövőképünk ............................................................................................................................................. 95 
  Az intézkedési területek részletes kifejtése ........................................................................................... 95 
 2. Összegző táblázat- A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ............................... 105 
 3. Megvalósítás .......................................................................................................................................... 113 
  A megvalósítás előkészítése ................................................................................................................. 113 
  A megvalósítás folyamata .................................................................................................................... 113 
  A HEP Fórum működése ....................................................................................................................... 115 
  Monitoring és visszacsatolás ................................................................................................................ 115 
  Nyilvánosság ......................................................................................................................................... 115 
  Kötelezettségek és felelősség .............................................................................................................. 116 
  Érvényesülés, módosítás ...................................................................................................................... 117 
 4. Elfogadás módja és dátuma .................................................................................................................. 118 
  HEP elkészítési jegyzék  ........................................................................................................................ 119 



6 
 

 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Hortobágy Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

1. Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között 

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az egyenlő 

esélyek biztosítására irányuló közösségi politika változó tartalommal ugyan, de az európai 

integráció kezdete óta a Közösség napirendjén szerepel. A közösségi munkajog és a munkahelyi 

egészség- és biztonságvédelem mellett a közösségi szociális jog azon területe, ahol a tagállamok 

szabályozásának harmonizációjára került sor. Az egyenlő esélyek politikája szempontjából a 

Közösség története három, erősen különböző időszakra bontható: 1957 és 1975 között a Közösség 

kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítására törekedett, kevés sikerrel. 1975 és 

a 80-as évek vége között fokozatosan a közösségi szociálpolitika legkidolgozottabb és 

legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami szabályainak harmonizálása, amely 

újabb és újabb területeken érezteti hatását. A 80-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban 

megjelenő esélyegyenlőségi koncepció túllép az egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív 

programokkal, valamint pozitív diszkriminációval igyekszik valódi esélyegyenlőséget biztosítani. 
 

Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az "Esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség 

a kibővített Európai Unióban" című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az érintett 

szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, amely szerint 

kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén 

megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése, beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs 

jogalkotása hatásának maximalizálását. A diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos törekvéseket a mindenki számára irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta 

magába. Ennek nyomdokaiba lépett a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó egységes 

szerkezetbe foglalt, egy közösségi akcióprogramként megfogalmazott PROGRESS közösségi 

program. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv 
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Az Európai Bizottság 2011. október 6-án fogadta el azt a jogszabálycsomag tervezetet, amely az EU 

2014 és 2020 közötti kohéziós politikáját határozza meg. A Bizottság az Alapok mindegyikére 

vonatkozó, több közös alapelvet is javasol: a partnerség és a többszintű irányítás, a vonatkozó uniós 

és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítása, a 

diszkriminációmentesség, valamint a fenntartható fejlődés. A javaslat tartalmazza, hogy az Európai 

Szociális Alap forrásainak legalább 20 %-át kell a társadalmi felzárkóztatásra és a szegénység elleni 

küzdelemre fordítani. Balmazújváros Város Esélyegyenlőségi Programja 3 A felzárkózás politika 

stratégiai koncepciója összhangban van a Kormányprogrammal: hozzájárul a Kormányprogramban 

meghatározott fő célok teljesüléséhez, a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatottság számottevő 

bővítéséhez, a szociális biztonság megerősítéséhez. A tervezett intézkedések alapeleme az 

együttműködés, a társadalmi kohézió, a közösségért, a személyes sorsért vállalt felelősség 

megerősítése. Kapcsolódik az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási, oktatási és társadalmi 

befogadással kapcsolatos prioritásaihoz is. Az e prioritások mentén elfogadott magyar számszerű 

vállalások – 2020-ra a 20-64 éves korosztály foglalkoztatási rátájának 75 %-ra történő emelése, a 

korai iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentése, illetve a szegénységben és társadalmi 

kirekesztettségben élők számának fél millióval történő csökkentése – az e Stratégiában foglalt 

beavatkozási irányok követése és céljainak elérése esetén teljesíthetőek csak. 

 

Az esélyegyenlőség jogszabályi háttere 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet 

biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az 

esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség – tekintettel az Alkotmány 54. § (1) 

bekezdésének 70/A. §-ára –, megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az 

esélyegyenlőség előmozdítása, mint szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban. 

A törvény megalkotásáig azonban a hatályos szabályozás nélkülözte az egységes 

fogalomhasználatot, és nem biztosított megfelelő eszközöket a jogsértésekkel szembeni 

fellépéséhez. Ezért volt szükség egy olyan általános antidiszkriminációs törvény megalkotására, 

amely egyrészt a már meglévő szabályokat koherenssé teszi, másrészt kitölti azokat a réseket, 

amelyek a szabályozásban mutatkoztak, harmadrészt pedig megfelelő eljárási rendelkezéseket    

biztosít a jogsértésekkel szembeni fellépéshez. Az egyenlő bánásmód követelménye a 

kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely bizonyos 

tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival szemben közvetlen 

vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést 

eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív 

kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A 

jogosultak vonatkozásában ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként 

kikényszeríthető igénye van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Ennek 

megfelelően az államnak az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében a jogsérelmet 

elszenvedők számára elsősorban a jogsérelmekkel szembeni fellépés eszközrendszerét kell 

biztosítania. Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése 

ugyanakkor a hátrányos helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő 

személyek ezt a hátrányukat ledolgozhassák, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a 

többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni 

lehessen. E pozitív intézkedések megtételére az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése alapján 

elsősorban az állam köteles, a tulajdon szociális kötöttsége azonban emellett - a tulajdonjog közjogi 

védelmének keretein belül - igazolhatja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében bizonyos 
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kötelezettségeket az állam magánfelek számára is előírjon. Az egyenlő bánásmód követelményével 

szemben azonban az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló intézkedésekre jogosultságként 

kikényszeríthető igénye senkinek nincsen. A két szabályozási terület egy törvényben való 

elhelyezését - azon túl, hogy mindkét terület a személyek közötti egyenlőség egy-egy vetülete - az 

indokolta, hogy az esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló intézkedések formálisan az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértését jelentik, mivel egyes személyeket a többi személyhez 

képest előnyösebb helyzetbe hoznak. A törvény tekintettel van arra, hogy az önrendelkezési jog, a 

személyhez fűződő jogok, és a magánszféra sérthetetlenségéhez való jog szűk körben 

alkotmányosan igazolható módon korlátozhatja az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesülését. A törvény az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy 

a jogrendszer egésze tekintetében, általános jelleggel határozza meg az egyenlő bánásmód 

jogosultjait, kötelezetteit, valamint az egyenlő bánásmód követelményének tartalmát. A törvény 

emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett személyek minden esetben megfelelő 

közigazgatási jogi eljárás igénybevételével léphessenek fel a jogsértőkkel szemben. 

A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek megfelelően 

egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az egészségügy területén, az 

oktatásban vagy a lakhatási ügyekben, illetve az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele 

során megjelenő hátrányos megkülönböztetéssel. A törvény az esélyegyenlőséggel kapcsolatban 

keretszabályozás kialakítására tesz kísérletet. Az előzőekben kifejtettek szerint az esélyegyenlőség 

előmozdítása elsősorban nem normatív szabályozás megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok 

kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak 

ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson ezen állami intézkedéseknek, 

amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó 

természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos 

tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell 

eljárni. 
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A település bemutatása 
 

Történelmi háttér: 

Az emberi tevékenység nyomai már a fiatalabb kőkorszakból kimutathatók a Hortobágyon. A 

fémkorszak népei, a népvándorlás kori kultúrák hagyományozták reánk a több ezer éves, földből 

készült kunhalmokat, melyek vallanak a letűnt korok emberének a természethez, a tájhoz fűződő 

kapcsolatairól, tanúskodnak az egykori vízrajzi, ökológiai viszonyokról, őrzik a kultúra több ezer 

éves hagyatékát, értékeit. 

Hortobágy a legkorábbi helységneveink közé tartozik. A Hortobágy folyót Hortubaguize 

(Hortobágyvize) néven már 1009-ben említik. Ekkor István király a folyó környékén lévő birtokai 

közül néhányat az egri püspökségnek adományozott. 

Magának a településnek, illetve birtokainak a neve csak 1067 körül tűnik fel - akkoriban a település 

már pusztulófélben lehetett. 

A középkori Hortobágy-környéki települések (Papegyháza, Máta, Balmaz, Árkusd, Csécs, 

Derzsegyháza, Szabolcs, Zámmonostora) a XIII-XV. században a mongol, tatár pusztítások 

következtében, a fellépő pestisvész és az élelemhiány miatt elnéptelenedtek. 

Az elnéptelenedett területeket Debrecen város vette birtokba zálogjogon. Külterjes, szilaj 

jószágtartást végeztek, így virágozhatott fel a magyar szürke marha tartása és lábon való 

értékesítése. Fontos kereskedelmi útvonalakhoz igazodtak. Ilyen volt a "sóút" is, mely az erdélyi 

sóbányákból vezetett Budára. A sóút a mai napig állnak a pihenőhelyként megépített csárdák 

(Látóképi, Kadarcsi, Kishortobágyi, Nagyhortobágyi, Meggyes, Patkós, Kaparó). 

A vizes időszakban a hidak jelentették a holtágakon való átkelés lehetőségét. A megélénkülő 

kereskedelmi és útforgalom tette szükségessé egy fahíd építését a mátai gázlónál. Ezt azonban az 

áradások elmosták, többször leégett, ezért építették meg 1833-ban Povolny Ferenc tervei szerint a 

kilenclyukú kőhidat, melynek tövében rendezték a messze földön ismerté vált, 1892-től 

szabadalmas, engedélyezett hídivásárt. 

A Hortobágy egykor rendkívül buja növényzettel, erdőkkel, nádrengeteggel benőtt terület volt! 

1855. óta, a Tisza szabályozása után azonban kiszáradt, más természeti képződménnyé alakult. A 

puszta tehát legalább annyira emberkéz műve, mint a természeté. 

A századforduló után a hortobágyi puszta egy részén Debrecen város, illetve a debreceni gazdák 

folytattak gazdálkodó tevékenységet: Kis-Álomzúgban, megalakították a Debrecen-Hortobágyi 

Magyar Tenyészbika telepet, Árpád-telepen létrejött a törzsjuhászat, Mátán kialakították a kísérleti 

öntözőtelepet, valamint tógazdaságot üzemeltettek. 

A II. világháború után megváltoztak a tulajdonviszonyok, Debrecentől átmenetileg az állam vette át 

a Hortobágyot Állattenyésztő Nemzeti Telep néven, mely elindulás volt az állami gazdaságok felé. 

Az ország minden tájáról érkeztek a munkát, megélhetést keresők, majd 1949-től kezdtek működni 

az önálló állami gazdaságok. 

Az ötvenes években megindult a csárda környéki rész betelepülése, a későbbi községközpont 

kiépülése. 

Néhány év alatt felépült egy új falu, mely 1966-ban közigazgatásilag is önállóvá vált. 

Hortobágy - megélhetési forrás az itt élő 1400 ember számára, ugyanakkor nemzeti és nemzetközi 

érték! 

Az 1973-ban létrejött Magyarország első nemzeti parkja, a Hortobágyi Nemzeti Park, mely 1999-

ben Kultúr-táj kategóriában a Világörökség részévé vált. 
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Földrajzi háttér 

 

Hortobágy az országban elsőként alapított Hortobágyi Nemzeti Park közepén, Debrecen és 

Tiszafüred között a 33. számú főút mentén helyezkedik el. Itt található Európa legnagyobb 

kiterjedésű érintetlen füves pusztája.  

A község 28.456 ha közigazgatási területtel rendelkezik, mely alapján az ország legnagyobb 

községének, illetve 10. legnagyobb településének számít. 

Északon Tiszacsege, Keleten Balmazújváros, Dél-Keleten Nagyhegyes, Délen Nádudvar, Nyugaton 

Tiszafüred, Észak-Nyugaton Egyek települések határolják. 

Hortobágy közigazgatási területéhez tartoznak Árkus, Szásztelek, Halastó, Kungyörgy, Máta, 

Borsós, Kónya tanyai településrészek, ahol a lakosság több, mint 1/3-a él. 

Hortobágy speciális helyzetű település, amely a földrajzi fekvéséből (óriási területen fekszik és 

messze van a szomszédos településektől) és a tagolt, tanyás település-szerkezetéből adódik. 

Hortobágy területe legnagyobb részben legelő (73,5%), rét és mocsár (2,7%), halastó (3,1%), nádas 

(1,5%), erdő (1,5%), szántó (4,2%), és a fenn maradó 13,5% ún. művelés alól kivont terület 

(település, út, csatorna). Tájképe közel egyenletes síkság, hol megtalálható az alacsony füves 

szikes puszta, a lösz, kevés mocsár és patak. A horizonton kiemelkedés egy-egy erdőfolt, és halom. 

A puszta felszíni vízfolyásban szegény. A vízfelület csökkenését ellensúlyozzák az újonnan 

létesített halastavak és víztározók. A pusztát egész Nemzeti Parki területet figyelembe véve 

jelentős folyók és főcsatornák jellemzik.  

Legismertebb a táj hidrológiai tengelyét képező Hortobágy folyó, a Tisza vizével táplált Keleti, és 

Nyugati Főcsatorna, az Árkus és a Kadarcs-Kösely csatorna. 

A felszín alatti vizek közül a növényzet szempontjából legjelentősebb a talajvíz.  

A terület az ország egyik legszárazabb vidéke, hol az évi csapadékátlag 500-550 mm. Gyakori az 

aszályos nyár, amit gyakran belvizes ősz, tél, tavasz követ. Napfényes órák tekintetében (2000-

2500 óra/év) az ország leggazdagabb területe. Széljárta táj. Az évnek alig 13-16%-a szélcsendes 

nap.  

 

A település gazdasági-társadalmi helyzete 

 

A település 1966. január 1-től vált önálló községgé. Lakói többnyire a Hortobágyi Állami Gazdaság 

(HÁG) alkalmazásában álltak, azonban a rendszerváltást követően a privatizáció során a HÁG 

dolgozóinak jelentős része munkanélkülivé vált. Különösen nagy problémát okozott ez a 

külterületeken élők számára, akik a privatizációt követően munkanélküliként, tömegközlekedési 

kapcsolat híján  „ott ragadtak” a tanyákon. A település önkormányzata az állami vagyonból nem 

részesült, megkapta viszont a több mint 28.000 ha közigazgatási területen élő, akkor még 1800 

lakos ellátási kötelezettségét, amelynek nem csak a központban, hanem a gazdasági, kulturális, 

infrastrukturális és minden szempontból elmaradott 7 tanyai településrészen, -amely a központtól 3-

15 km távolságra található - is eleget kell tenni. 

 

A település népsűrűsége az országos átlagnak (107 fő/km²) az 5%-a, (azaz 5,35 fő/km²). A tanyai 

településrészek lakóinak alapellátása, az infrastruktúra biztosítása, (víz, villany, út, stb.) továbbá a 

közszolgáltatások végzése – a nagy távolságok miatt – jóval költségesebb, mint egy tömb 

településen. Emellett a kötelező jogszabályi előírásoknak való megfelelés – benne kiemelten az 

ivóvíz ellátás, szennyvízelhelyezés és hulladékgazdálkodás – további súlyos terheket ró az 

önkormányzatra. Tekintettel arra, hogy a község a legközelebbi településtől (Balmazújváros) 25 km 

távolságra van, ezen fejlesztéseket csak önállóan, jóval nagyobb terhet jelentő beruházási  – és  

üzemeltetési költséggel tudja megoldani.  
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Hortobágyon a rendszerváltást követően jelentősen csökkent a termelő egységek száma, így pl.: 

megszűnt a keverőüzem, a baromfikeltető, az export juh vágóhíd (amely jelenleg olasz tulajdonban 

van bezárva) és a tollfeldolgozó. A libatartás visszaszorításával állattartó telepek tucatja szűnt meg. 

Ennek következtében a községben alig van működőképes vállalkozás, amely foglalkoztatási és 

adózási szempontból egyaránt óriási problémát jelent. A településen működő három nagy állami 

tulajdonú társaságnak (Hortobágyi Nemzeti Park, Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágyi 

Halgazdaság Zrt.) kiemelt jelentősége van a térség gazdasági, társadalmi életében. Ezen cégek 

közül azonban csak a Hortobágyi Halgazdaság működik részvénytársasági formában, így 

jelentősebb mértékű iparűzési adóbevétel csak ettől a társaságtól származik.  

Hortobágy munkaképes lakosságának döntő hányada az említett két gazdasági társaságnál áll 

alkalmazásban, így ezen gazdaságok működtetése, helyzete, illetve a velük kapcsolatos döntések 

közvetlenül és közvetve az egész Hortobágy térségére meghatározó hatást gyakorolnak. Súlyos 

gondot jelent a külterületek szociális és infrastrukturális elmaradottsága, ahol a települési átlaghoz 

képest (15%) jóval magasabb, 80 – 90%-os a munkanélküliség, amely a nagy távolságokból, a 

tömegközlekedés hiányából, az alul képzettségből, a volt állattartó telepek megszűnéséből ered. 

Ezeken a külterületi lakott helyeken nagyrészt többszörösen hátrányos helyzetű, mély 

szegénységben élő családok laknak.. 

 

Idegenforgalom, turizmus 

 

A Hortobágyi Nemzeti Park Magyarország első nemzeti parkja, melynek szívében található 

Hortobágy község. A terület Kultúrtáj kategóriában 1999 óta a Világörökség része. Itt található 

Európa legnagyobb kiterjedésű füves pusztája és a híres hármas műemlékegyüttes a Kilenclyukú 

Híd, a Hortobágyi Csárda és a Pásztormúzeum. Ebben a műemléki környezetben található a 

rendezvénytér, melyhez tartozik a kiváló adottságú, Hortobágy folyó partjára épült víziszínpad és a 

Hídi vásár területe, valamint a folyóparti terület, ahol a hortobágyi hagyományőrző rendezvények 

kerülnek megrendezésre. Hortobágy az ország egyik legismertebb  idegenforgalmi célpontjaként 

évente mintegy 200.000 turistát vonz. A Hortobágyi Nemzeti Park különleges állat- és 

növényvilága, a páratlan szépség műemléki környezet, az évszázados múltra visszatekintő pásztor -

és állattenyésztési kultúra, továbbá az ezeket népszerűsítő rendezvények jelentik Hortobágy 

vonzerejét. Mivel a község lakói és az itt működő vállalkozások nagy része az idegenforgalomból 

él, ezért a település-fejlesztés irányát is ez határozza meg. 

Az idegenforgalom szempontjából a Hortobágyon a lovaglás, horgászat, vadászat a legnépszerűbb. 

A lovaglási lehetőség elsősorban a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. 

mátai telepén adott. A Vadászat esetében vaddisznó, őz, fácán, vadkacsa, vadliba, róka, nyúl 

elejtésére van kínálat. Vadászattal foglalkozó szervezetek: Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt., 

Hortobágyi Dolgozók Vadásztársasága, Puszta Caccia  Kft., Hortobágyi Nemzeti Park. Horgászati 

lehetőségek: jelenleg a Hortobágy folyón a Nyugati főcsatorna bizonyos szakaszán és a Hortobágyi 

Halgazdaság Zrt. erre kijelölt csatornáin lehet napi jegyet váltani. Tenisz, úszás: mindkét lehetőség 

a Hortobágy Club Hotel szolgáltatásai közé tartozik, bárki igénybe veheti. Csónakázásra a 

Hortobágy folyón nyílik lehetőség.  
 

Demográfiai adatok 
 

A demográfiai adatok vizsgálata a TeIR, valamint Hortobágy Község Önkormányzatának adatai 

alapján történt. A lakónépesség 2012-től vizsgált száma folyamatos csökkenést mutat, a 2012-es 

1460 főhöz képest 2017-ben mindössze 1377 fő a lakosságszám, közel 100 fős a létszámcsökkenés. 

A csökkenésnek nagyrészt oka az elvándorlások és a halálozások száma.  
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1 460 
  

2013 1 457 99,8% 

2014 1 440 98,8% 

2015 1 433 99,5% 

2016 1 405 98,0% 

2017 1 377 98,0% 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 762 758 1 520 50,13% 49,87% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 14 18 32   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 91 92 183 5,99% 6,05% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 22 20 42 1,45% 1,32% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 458 400 858 30,13% 26,32% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 68 66 134 4,47% 4,34% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 123 180 303 8,09% 11,84% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 26 12 -14 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 9 13 4 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 11 15 4 

Összesen 46 40 -6 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 
 

Év 

65 év feletti 
állandó 

lakosok száma 
(fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 0327) 

Öregedési 
index (%) 

2012 271 207 130,92% 

2013 275 200 137,50% 

2014 279 194 143,81% 

2015 294 187 157,22% 

2016 303 183 165,57% 

2017 309 167 185,03% 

   

Forrás: TeIR, KSH- STAR 
    

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Ez az index 

megmutatja, hogy Hortobágy népességére mi a jellemző: az index 100 felett van, tehát a 65 év felet-

tiek vannak többen, a település népességszerkezete elöregedő, így sajnos Hortobágy is küzd az or-

szágos tendenciának számító elöregedéssel. Esélyegyenlőség szempontjából az adatok értelmében 

az idősek fokozottabb ellátására van szükség.  
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó 

lakosra vetített száma 
(TS 0602) 

2012 25 35 -10 -2,6 

2013 43 31 12 -2,6 

2014 35 43 -8 -1,15 

2015 25 46 -21 -2,96 

2016 25 43 -18 -4,24 

2017 NA NA NA   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Településünk megtartó ereje csökken, gazdasági és társadalmi folyamatok következtében a fiatalok, 

sőt teljes családok elvándorlása a jellemző, ennek fő oka lehet a munkahelyek hiánya. A fiatalok 

nagy városokban tanulnak tovább, így munkahelyet azokban, illetve azon városok környékén keres-

nek. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések 

száma 
(TS 0701) 

Halálozások 
száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás 

(fő) 

2012 9 14 -5 

2013 8 13 -5 

2014 10 17 -7 

2015 15 18 -3 

2016 9 14 -5 

2017 4 11 -7 

  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az utóbbi évtizedekben jelentősen fogyatkozó a népességszám, melynek oka az országosan is 

jellemző negatív demográfiai folyamatokban keresendő: a házasságkötések és születések számának 

csökkenése, miközben a halálozások száma növekvő tendenciát mutat.  

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Hortobágy továbbra is olyan település maradjon  - és 

amely területen ez szükséges  - olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos 

megkülönböztetés közvetett vagy közvetlen formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden 

lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés 

az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő 

hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére 

van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. 

Településünk legnagyobb értéke gazdag természeti és idegenforgalmi-kulturális kincseiben, 

adottságaiban rejlik. 

Hortobágy Községi Önkormányzat a következő küldetést tekinti sajátjának: A múlt kulturális és 

természeti értékeit megőrizni fontos feladatunk. Lényeges küldetés az utókor számára maradandót 

hátrahagyni és alkotni. Megfelelni a helyi lakosok igényeinek, ugyanakkor a világunk változást 

sürgető kihívásainak is. A település életét felelősen irányítani, gazdasági, társadalmi és környezeti 

értékeit minél teljesebben kihasználva fejlődését elősegíteni és a különböző forrásokat felkutatva 

cselekedni. A lakosság életkörülményeit javítani úgy, hogy közben megőrizzük a helyi 

hagyományokat, szokásokat, értékeket, valamint figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi 

szempontokat , amelyek áthatják a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a település életének 

alakítása során. 
 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Hortobágy település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja:   

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet,  

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan 

áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a 

területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód 

érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését az HEP IT tartalmazza. 
 
 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira.  

 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben 

felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti 

Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” 

Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 
 

Az EU 2020 stratégia2 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 

uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb 

és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is 

megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi 

kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok 

                                                           
2  A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 
Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
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száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység 

és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

Nemzeti Reform Program3 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 

rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan 

kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A 

dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy 

ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 

intézkedéseket tett. 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 

jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 

szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, 

hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 

célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi 

felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 

elképzelésekre. 

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 

törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, 

akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  

A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a 

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.  

Roma Integráció Évtizede Program7 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. 

A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az 

egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén 

határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt 

mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti 

esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó 

feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

                                                           
3  A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 
www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf  
4  Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm  
5  Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) 

Budapest, 2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
6  47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; 
www.biztoskezdet.hu  
7  A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium, 2008. 

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_következő_lépés%20(SzKT%2020).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 

(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 

felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú 

távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 

cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) 

Korm. határozat rendelkezik.  

 

Törvényi szabályozás 

A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

kimondja, hogy: 

Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 

élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 

elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 70/A. §-ára, 

valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira a 

következő törvényt alkotja: 

 

Általános rendelkezések: 

1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyarország területén tartózkodó természetes 

személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és 

körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott 

rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni. 

A törvény kitér természetesen az egyes részterületekre is, mégpedig a következőképpen: 

Foglalkoztatás 

21. § Az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a 

munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, 

különösen a következő rendelkezések meghatározásakor, valamint azok alkalmazásakor: 

a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára való 

felvételben, az alkalmazási feltételekben; 

b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését 

megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben; 

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében és 

megszüntetésében; 

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan; 

e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában; 

f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó 

juttatások, így különösen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 142/A. § (3) 

bekezdésében meghatározott munkabér megállapításában és biztosításában; 

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben; 

h) az előmeneteli rendszerben; 

i) a kártérítési, valamint a fegyelmi felelősség érvényesítése során. 

Szociális biztonság és egészségügy 

24. § Az egyenlő bánásmód követelményét a szociális biztonsággal összefüggésben érvényesíteni 

kell különösen 

a) a társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, valamint 

b) a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénylése és biztosítása során. 



20 
 

25. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményét az egészségügyi ellátással összefüggésben 

érvényesíteni kell különösen az egészségügyi szolgáltatásnyújtás, ezen belül 

a) a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, 

b) a gyógyító-megelőző ellátás, 

c) a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, 

d) az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. 

(2) Törvény, illetőleg törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvény rendelkezéseivel 

összhangban az egészségi állapot vagy fogyatékosság, illetve a 8. §-ban meghatározott tulajdonság 

alapján a társadalom egyes csoportjai részére a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein 

belül többletjuttatásokat állapíthat meg. 

Lakhatás 

26. § (1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. § -ban 

meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket 

a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami vagy 

önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával kapcsolatosan, 

b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési telkek 

értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során. 

(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve 

feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságokon. 

(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, 

nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek. 

 

A jogszabályi felsorolás bővíthető, alakítható a helyi viszonyoknak megfelelően. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által előírt, 

hatályos HEP bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a 

rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, 

valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, 

melyet 2 évente át kellett tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi 

CLXXIV. törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az 

Ekbtv. 31. §-ába került át.  

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 

szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 

egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. E részben ezeket a 

képviselő-testületi, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendeleteket is szükséges bemutatni. 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) 

rendelkezik. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy-egy 

szektor konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul 

kapcsolódnak az esélyegyenlőség kérdésköréhez.  

A teljesség igénye nélkül: 
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. Hortobágy Község Gazdasági programja 

. Hortobágy Község Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 

. Hortobágy Község Közfoglalkoztatási Terve 

. Hortobágy Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv    

  

 - Településfejlesztési Koncepció 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek 

elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után szükséges annak 

leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség 

megvalósítását.  

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 

értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót 

a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános 

választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet 

a testület rendelet formájában hagy jóvá. Mivel Hortobágy esetében az esélyegyenlőséget 

főként a tanyán élők szenvedik el, az önkormányzat a koncepció összeállításánál nagy 

figyelmet fordít a tanyákon élők körülményeinek javítására. 
 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 

önkormányzat felelős. A képviselő-testület a programban meghatározott fejlesztési 

célok között kiemelten kezeli a tanyán élők számára élhetőbb környezet kialakítását. 

 Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 

településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó 

szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Az 

önkormányzat a lakosságszámot figyelembevéve készített szolgáltatástervezési koncepciót. 

 Köznevelés-fejlesztési terv8 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden 

községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy 

gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai 

nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, 

illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján 

az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. 

Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős 

miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével 

és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el 

megyei szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. 

A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő 

köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és 

diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-

fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett 

települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

                                                           
8  Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 



22 
 

 Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes 

településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi képviselő-

testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven belül minősített 

többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési 

stratégiájáról. 

 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési 

önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön 

jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi 

építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 

elfogadásával látják el. 

 Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a 

településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és 

fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 

település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 

meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos 

vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 

figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell 

vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell 

gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben 

történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 

 Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 

közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 

foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni 

kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, 

amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 

környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. 

A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása 

érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált 

településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 

meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 

szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, 

civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 

célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is 

összefüggéseiben kezeli. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi  program  térségi, társulási  kapcsolódásainak  bemutatása 

Hortobágy Község a Balmazújvárosi Kistérség tagja, valamint a Balmazújvárosi Járás tagtelepülése. 

A Balmazújvárosi Statisztikai Kistérséget négy település (Balmazújváros, Hortobágy, Tiszacsege, 

Egyek) alkotja. A települések önálló „centrumként” működnek funkcionális megoszlásban. A 

külön-külön jelenlévő közszolgáltatások egy helyre integrálása figyelemmel a települések közötti 

nagy távolságra a települések gyengítésével járna, ami nem lehet célja a kistérségi szintű 

együttműködésnek. A megyeszékhelyek jelentős piaci és foglalkoztatási potenciált jelentenek a 

kistérség számára.  A megvalósult autópálya fejlesztések (M3-as és M35-ös) jelentősen oldották a 

kistérség belső periféria jellegét, az ország centrumtérségeivel és a keleti szomszédos államokkal 

(Románia, Ukrajna) lényegesen kedvezőbb közúti összeköttetést biztosítanak Hortobágy számára. 

A térség adottságai között említésre méltó a kereskedelmi ellátottság meghatározó szerepe is. A 

települések közötti kapcsolatteremtést az esetek többségében a kereskedelem hívja életre, a vonzás 

irányát pedig a vásárlók szubjektív döntései szabják meg. Az életkörülmények színvonalát a 

kereskedelmi alapellátottság és a központok bolthálózatának fejlettsége alapvetően befolyásolja. 

Mind a kistérség, mind a járás célja az, hogy a fennhatósága alá tartozó településeken egységesen 

jelenjenek meg az esélyegyenlőség jogszabályban foglalt elvárásai, ennek érdekében a pályázatok 

gyakran az összes érintett településen megvalósításra kerülnek, az összes érintett település 

bevonásával. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások  áttekintése, adathiányok  kimutatása 

 

A települési esélyegyenlőségi program a Pécsi Tudományegyetem munkacsoportja által a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megbízásából készített Sablon a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programok megalkotásához, az emberi erőforrások minisztere 2/2012.(VI.05.) EMMI rendelete a 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól, és a Kormány 321/2011.(XII. 

27.) Kormányrendelete a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról alapján készült. A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai 

adatokat a TeIR adatbázisból, a KSH adatbázisából, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük 

össze. 

Az adatgyűjtés során tapasztalható, hogy bizonyos célcsoportok tekintetében csak egyes 

kérdésköröket érintve szerezhetők be adatok, pedig egy szélesebb körű információszerzés már nem 

jelentene problémát. 

Azoknál az adatoknál, amelyeknél nincs nyilvántartás, ott a 2011. évi népszámlálás előzetes adatait 

vettük figyelembe. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 

30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint 

fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 

súlyos társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 

az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-

Csapó-Orsós 2012) 

A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon 

hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, tekintettel arra, hogy az 

adatvédelmi törvény értelmében a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó személyes adat 

különleges személyes adatnak minősül, amelyet – a törvényben meghatározott eseteket kivéve - az 

érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás illetve a 

cigányokkal szembeni előítéletek miatt azonban Magyarországon ma a roma népesség egy része 

nem szívesen vállalja roma identitását, éppen ezért számukat megmondani nagyon nehéz 

vállalkozás.  

 

Településünkön a 2011. évi népszámlálás során senki nem vallotta magát romának, így a 

település roma lakosainak aránya hivatalosan 0 %.  



25 
 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 

hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A 

törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a 

szociális ellátás finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó 

szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a 

szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző 

személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A 

törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, 

formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és 

folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való 

jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az 

álláskeresők támogatásának biztosítása 

 

Hortobágy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 

átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. 

(XI.30.) Korm. rendelet értelmében az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó 

munkanélküliségű települések közé tartozik. Ezen tény alapjaiban befolyásolja a településen élők 

jelentős részének jövedelmi és vagyoni helyzetét.  
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya9 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népes-
ség (fő) 

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma 
(fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 564 525 1 089 43 7,6% 72 13,7% 115 10,6% 

2013 575 524 1 099 45 7,8% 64 12,2% 109 9,9% 

2014 581 508 1 089 40 6,9% 57 11,2% 97 8,9% 

2015 571 494 1 065 32 5,6% 49 9,9% 81 7,6% 

2016 548 486 1 034 30 5,5% 36 7,4% 66 6,4% 

2017 543 480 1 023 27 5,0% 31 6,5% 58 5,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 

 
 

 

 

                                                           
9  Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők 

számára, arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 
15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők 

száma (negyedévek átlaga) 

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

2012 525 564 1089 14 7,36 21,36 

2013 524 575 1099 12,17 7,87 20,04 

2014 508 581 1089 11,66 7,7 19,36 

2015 494 571 1065 9,11 4,99 14,1 

2016 486 548 1034 7,41 4,56 11,97 

2017 NA NA NA NA NA NA 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ nyilvántar-
tott álláskeresők száma összesen 

Fő összesen 
2012 2013 2014 2015 2016 

118 110 98 81 66 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 2 3 2 3 2 

% 1,7% 2,7% 2,0% 3,7% 3,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 12 16 11 9 6 

% 10,2% 14,5% 11,2% 11,1% 9,1% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 18 12 12 7 5 

% 15,3% 10,9% 12,2% 8,6% 7,6% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 11 12 11 6 6 

% 9,3% 10,9% 11,2% 7,4% 9,1% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 17 11 12 6 7 

% 14,4% 10,0% 12,2% 7,4% 10,6% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 16 12 9 8 9 

% 13,6% 10,9% 9,2% 9,9% 13,6% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 9 9 10 11 5 

% 7,6% 8,2% 10,2% 13,6% 7,6% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 15 17 11 11 6 

% 12,7% 15,5% 11,2% 13,6% 9,1% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 14 13 11 10 8 

% 11,9% 11,8% 11,2% 12,3% 12,1% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 4 5 9 10 12 

% 3,4% 4,5% 9,2% 12,3% 18,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Hortobágyon 2017. évben a munkaképes korú lakosság (1023 fő) számához viszonyított regisztrált 

munkanélküliek aránya 5,7 % volt. 

 

A regisztrált munkanélküliek létszámában a legjelentősebb változást a 26-50 éves korosztályban 

2017- re realizálódott létszámcsökkenés jelenti, mely egyértelműen a közfoglalkoztatási programok 

pozitív hatására vezethetők vissza.  

 

Településünkön a munkanélküliség típusát tekintve abszolút munkanélküliségről beszélhetünk, 

amely azt jelenti, hogy a munkát keresők száma nagyobb, mint a munkahelyek száma. Kitörési 

lehetőségre csak munkahelyteremtéssel lenne lehetőség, addig is segélyezéssel és 

közmunkaprogramokkal lehet ezen élethelyzetben lévőkön segíteni. 

 

 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláske-
resők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 23,04% NA NA 0 NA NA 

2013 25,46% 16 32 48 33,3% 66,7% 

2014 23,97% 12 25 37 32,4% 67,6% 

2015 29,59% 10 24 34 29,4% 70,6% 

2016 30,92% 9 20 29 31,0% 69,0% 

2017 29,73% 9 15 24 37,5% 62,5% 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 
és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Férfi Nő Összesen férfi Nő Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2012 92 108 200 NA NA NA NA NA NA 

 2013 90 96 186 9 10,0% 8 8,3% 17 9,1% 

 2014 83 92 175 6 7,2% 5 5,4% 11 6,3% 

 2015 90 83 173 4 4,4% 5 6,0% 9 5,2% 

 2016 89 72 161 3 3,4% 2 2,8% 5 3,1% 

 2017 79 63 142 2 2,5% 1 1,6% 3 2,1% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
        

 
 
 
 
       
A fenti táblázatból szembetűnő, hogy a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma javuló 
tendenciát mutat, míg a nők esetében 2015-tól 2017-re ötödére csökkent a nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők száma, addig a férfiak esetében ez az arány egy kicsit kevesebb, de 
mindenképpen javuló. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A munkanélküliek helyzetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskolai végzettség 

szerinti megoszlását, mivel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatási 

szempontból talán a leghátrányosabb helyzetben vannak.  

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott 
népesség 

Év  

Legalább az általános 
iskola 8. évfolyamát 
elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a 

megfelelő korúak szá-
zalékában   

Iskolai végzett-
séggel 

nem rendelkező 
15 éves és idő-

sebb népesség, a 
megfelelő korúak 

százalékában 

Férfi (TS 
1601) 

Nő (TS 
1602) 

Férfi Nő 

  % % % % 

2001 92,5% 87,2% 7,5% 12,8% 

2011 97,1% 92,5% 2,9% 7,5% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskere-
sők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általános-
nál alacso-
nyabb vég-

zettség 
(TS 0901) 

Általános isko-
lai végzettség 

(TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb 
iskolai vég-
zettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 115 8 6,7% 50 43,7% 57 49,6% 

2013 109 5 4,4% 44 40,1% 61 55,5% 

2014 97 5 4,9% 40 41,2% 59 61,1% 

2015 81 3 4,0% 32 38,9% 39 47,8% 

2016 66 3 4,9% 21 31,8% 37 55,7% 

2017 58 3 4,3% 22 37,1% 32 54,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban részvevők 

  

 Év 

Általános iskolai fel-
nőttoktatásban tanulók 

száma 
(TS 3401) 

8. évfolyamot eredménye-
sen befejezte a felnőttok-

tatásban 
(TS 3301) 

  

Fő Fő % 

  

2012 NA NA NA   

2013 NA NA NA   

2014 NA NA NA   

2015 NA NA NA   

2016 NA NA NA   

2017 NA NA NA   

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)  

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú fel-
nőttoktatásban 
résztvevők ösz-

szesen 

Szakiskolai 
felnőttokta-

tásban  részt-
vevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai fel-
nőttoktatásban résztve-

vők száma 
Gimnáziumi fel-
nőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma 
a felnőttokta-
tásban (fő) - 

(TS 3601)  

Fő Fő % Fő 

% 

Fő % Fő 

2012 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2013 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2014 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2015 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2016 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2017 NA NA NA NA NA NA NA NA 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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A nyilvántartott álláskeresőknél elenyésző a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma. A 

lakosság iskolai végzettségét tekintve az elhelyezkedésnek nem lehetne akadálya a képzettség 

hiánya, vagy az alacsony iskolázottság, ennek ellenére mégis jelentős a munkanélküliség, amely a 

tagolt településszerkezet, megfelelő közlekedés hiánya és a pangó munkaerőpiac, csökkenő 

álláshely tényére vezethető vissza. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A magas munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás rendszere, amelyet a 2011. 

szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hozott létre. A 

közfoglalkoztatás szervezését településünkön Hortobágy Község Önkormányzata látja el.  

 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 
 
 
 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők személyek 

száma 
 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2012 NA NA NA NA 

2013 152 13,83 % 0 0 

2014 156 14,32 % 0 0 

2015 128 12,01 % 0 0 

2016 105 10,15 % 0 0 

2017 91 8,89 % 0 0 

 

A mélyszegénységben élők foglalkoztatásában jelentős szerepet kapnak a közfoglalkoztatási 

programok. Ezen csoport igen jelentős részének a közfoglalkoztatás jelenti az egyetlen reális esélyt 

a munkához való jutásra.  
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A térség munkaerő-piaci helyzetére jellemző, hogy a térség településein sok esetben az 

önkormányzat tekinthető az egyik legnagyobb munkaadónak. Ez a jelenség településünk esetében is 

megfigyelhető.  

A település központjában lakók számára  a legközelebbi település (Balmazújváros) vonattal naponta 

többször is elérhető, míg a buszközlekedés korlátozottabb. A település külterületein élők a 

vonatközlekedést nehezítettebben tudják igénybe venni, mert megállóhely Halastón, illetve Kónyán 

van, de Kónya településrészről is kb 1,5 km-t kell gyalogolni a vonat megállóig. A Szásztelken 

lakók csak úgy tudják igénybe venni a vonatközlekedést, ha átgyalogolnak Halastóra, amely kb 8 

km. A helyközi tömegközlekedést a külterületen élők nehézségek árán tudják igénybe venni.   
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Sajnálatos, hogy a magas munkanélküliség következtében az érintetteknek nincs kapacitása arra, 

hogy speciálisan a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő, illetve az idősek foglalkoztatását elősegítő programokat dolgozzanak ki, és 

valósítsanak meg, ilyen programokat sem a településen, sem a térségben nem találunk. 
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya 

nyújtja a legnagyobb segítséget. 

 
 

g) mélyszegénységben élők és romák11 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 

Fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2012 50 0 

2013 50 0 

2014 50 0 

2015 50 0 

2016 50 0 

2017 50 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A közfoglalkoztatás keretén belül foglakoztatásuk megoldott, akár az önkormányzati fenntartású  

intézményekben is.           

   

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A jogi szabályozásnak megfelelően a településen nem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés  a 

foglalkoztatás területén, illetve konkrét, kimutatható adat nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, 

hogy ilyen történt – e a településünkön.        

   

 

                                                           
11  Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és 

kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem 
kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához 
köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

 
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli 
és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 
 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 

segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 
 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, 
temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó né-

pesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben része-
sülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben ré-
szesülők % 

2012 1 089 NA NA 

2013 1 099 3 1,3% 

2014 1 089 4 1,4% 

2015 1 065 8 3,0% 

2016 1 034 8 3,3% 

2017 1 023 9 2,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküli-
ek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munka-
nélküliek/nyil-

vántartott álláskere-
sők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2012 115 NA NA 

2013 109 11 10,1% 

2014 97 12 12,4% 

2015 81 10 12,3% 

2016 66 10 15,2% 

2017 58 13 22,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

 

A nyilvántartott álláskeresők létszámánál minimális csökkenés tapasztalható, a 2017-es évben. Ez 

főként a közfoglalkoztatásnak és a munkaerőpiacon bekövetkező munkaerőhiánynak is köszönhető. 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkároso-
dási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 
segélyben részesített 
regisztrált munkanél-

küliek száma (ne-
gyedévek átlaga) - TS 

1401 
 

(2015. február 28-tól 
az ellátás megszűnik, 

vagy külön válik EGYT-
re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatásban része-
sülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan sze-

rint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ban részesítettek átlagos havi száma 

(2015. március 01-től az ellátásra való 
jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 47 6 4,34% 46 40,00% 

2013 45 4 4,12% 41 37,61% 

2014 36 4 3,28% 36 37,11% 

2015 23,75 1 2,23% 49 60,49% 

2016 16 2 1,55% 41 62,12% 

2017 9 3 0,88% 22 37,93% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

 
 

A táblázat adatsora azt jelzi, hogy Hortobágyon a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Tekintettel arra, 

hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósításához szükséges 30 napos munkaviszonyt 

számos érintett a közfoglalkoztatás eredményeképp tudja igazolni, ezért látható, hogy a 

közfoglalkoztatási rendszer működtetése nélkül még több család kerülne létfenntartást veszélyeztető 

helyzetbe. 
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Az adatokból, valamint a 3.2.1. tábla adataiból kiderül, hogy a szociális segély csekély mértékben 

van jelen és csökkenő tendenciát mutat, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás viszonylag 

nagy mértékben van jelen és növekvő tendenciát mutat. Az önkormányzat rendeletben nem írta elő 

a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogosultsági feltételeként a lakókörnyezetét rendben tartását 

- így ilyen szabályozás hiányában - nem került sor egyetlen esetben sem az ellátás megvonására. 
 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat.  
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a 
következők: 
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 
 

Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az 
Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. 
§- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három 
hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő 
magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati 
eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók 
létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az 
álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a 
jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 
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megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1-jétől.12 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

A lakhatási szegregációról ld. a 3.5. pontot. 

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 

szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy 

„a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, 

nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási 

feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal 

rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen 

elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, 

ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.  

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 

valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 

kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 

lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 

egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből elég-
telen lakha-
tási körül-
ményeket 
biztosító 
lakások 
száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 
körülménye-
ket biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásál-
lomány 

(db) 

Ebből elég-
telen lakha-
tási körül-
ményeket 
biztosító 
lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem lakás-
célú ingat-
lanok (db) 

Ebből elégte-
len lakhatási 

körülmé-
nyeket biz-
tosító laká-
sok száma 

2012 626 NA 3 0 0 0 NA NA 

2013 626 NA 3 0 0 0 NA NA 

2014 625 NA 3 0 0 0 NA NA 

2015 625 NA 3 0 6 0 NA NA 

2016 625 NA 2 0 6 0 NA NA 

2017 625 NA 2 0 6 0 NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

     

                                                           
12 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június 
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a) bérlakás-állomány 

 

A településen 2 db bérlakás található. 

 

b) szociális lakhatás 

 

A településen 6 db szociálislakás található.  

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A településen nincs ilyen ingatlan. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
 Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  
 

 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2012 57 0 

2013 57 0 

2014 57 0 

2015 57 0 

2016 57 0 

2017 57 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 

Az állami gazdaság idején megfelelő lakhatást biztosító külterületi lakások egy részének állapota 

jelentősen romlott, veszélyeztetett lett. Az állami gazdaság megszűnésével munka és perspektíva  

nélkül maradt családok az ingatanok felújítását, megfelelő komfortjának fenntartását nem tudják 

megoldani. A lakások alacsony komfortfokozatúak, sok lakásban előfordul – annak ellenére, hogy 

az önkormányzat rendszeres lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat – a fizetési 

kötelezettség elmulasztása miatt a szolgáltató kikapcsolja a villanyt. 

e) lakhatást segítő támogatások 

  
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és 

adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban 
részesített sze-
mélyek száma 

(TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban része-

sítettek száma (TS 
6101) 

2012 115 0 

2013 115 0 

2014 90 0 

2015 109 0 

2016 NA 0 

2017 NA 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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f) eladósodottság 

 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 

alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 

válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A 

tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan növekszik a közüzemi szolgáltatók felé 

hátralékkal rendelkező lakosok száma. Az utóbbi két évben ennek ellensúlyozására egyre többen 

veszik igénybe az előre fizetős, ún. „kártyás mérőórák” felszerelésének lehetőségét. 

 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A település külterületén, a tanyai településrészeken lévő lakások száma kb. 156 darab. Ezen lakások 

nagy része kb 95 %-a komfort nélküli, alapozással nem rendelkező. Vezetékes ivóvízzel kb. a fele 

rendelkezik, az áramellátás kb 90%-os, a csatornázottság 20 % körüli. Közvilágítás valamennyi 

külterületi településrészen van. 
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3.5 Külterületi lakott terület 

Hortobágy az országban elsőként alapított Hortobágyi Nemzeti Park közepén helyezkedik el, 

közigazgatási területének nagysága alapján az ország legnagyobb községének, illetve 10. 

legnagyobb településének számít.     

A településhez tartoznak Árkus, Szásztelek, Halastó, Kungyörgy, Máta, Borsós és Kónya tanyai 

településrészek, ahol a lakosság több mint 1/3-a, mintegy 540 fő él.  

Az óriási terület, illetve a tagolt, tanyás település-szerkezet súlyosan hátrányos helyzetet 

eredményez mind az itt élők, mind pedig a lakossági alapellátást biztosító önkormányzat számára.  

A központi településrész és az egyes tanyai településrészek közötti nagy távolságok miatt a 

feladatok ellátása (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, egészséges ivóvízellátás, 

egészségügyi és szociális alapellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása, stb.) 

jóval költségesebb, mint egy  „ tömb település” esetében. 

A magas működési kiadások pedig minden egyes ellátandó feladat esetében jelentkeznek! 

A sajátos település-szerkezet következtében Hortobágy már önmagában is egy „társult település”, 

melynek üzemeltetése jóval gazdaságtalanabb az átlagnál. 

 

Az önkormányzat a tanyán élők hátrányainak leküzdésére folyamatos erőfeszítéseket tesz, pl.: 

A tanyagondnoki szolgálat működtetése, amely az egyetlen lehetőség a település központtal való 

kapcsolat tartásra, az egészségügyi ellátás igénybevételére, bevásárlásra, ügyintézésre, szociális 

ellátások (mint pl. az étkeztetés) biztosítására stb. A távolságok érzékeltetésére csak egy adat: a 

tanyagondnoknak csupán az ebédszállítás során a településközpont és a tanyás települések között 

naponta 175 km-t kell megtennie. A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtja - tanyánként heti egy 

alkalommal - az egyetlen lehetőséget az ott élők számára, hogy a település központjába,, illetve más 

települések re eljussanak.  

A tanyán élők számára ezen feladatok vállalása nélkül a legalapvetőbb szolgáltatások sem lennének 

elérhetőek. 

A tanyák elhelyezkedését a 3.5. számú térkép mutatja, amely tartalmazza az egyes 

településrészeken lakók számát és a település központjától való távolságát. 

A tanyai településrészek infrastrukturális ellátottsága messze elmarad a település-központól és más 

településektől, a leszakadás így folyamatosan mélyül. 

A területre jellemző magas (80-90) %-os munkanélküliség csökkentése szinte teljesen esélytelennek 

látszik, a nagy távolságok és a tömegközlekedés hiánya miatt. A helyben foglalkoztatás a 

befektetők és foglalkoztatók számára - az infrastruktúra hiánya és a rossz közlekedési viszonyok 

következtében - nem vonzó. 

A más településeken jellemző tanyasi gazdálkodási létforma feltételei pedig nem állnak fenn, mert 

az itt élők állami tulajdonú területekkel körbevett „lakóház” ingatlanokon a termelés-gazdálkodás 

nem megoldható. 

 

A kilátástalan helyzetre egyedüli megoldást egy átfogó, kifejezetten a tanyai településrészekre 

vonatkozó – állami program jelenthet, önerejéből az önkormányzat ennek a súlyosan hátrányos 

helyzetnek a feloldására nem képes.  
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3.5  sz. térkép
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A Szt. 
értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális 
munka, nappali ellátás. 
 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális 
intézmény.              
  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Településünkön a települési önkormányzati feladatok tekintetében az egészségügyi alapellátás  2 vegyes 

háziorvosi körzet  és 1 fogorvosi körzettel biztosított. A háziorvos hétfőtől-péntekig rendelési időben és 

készenléti időben felkereshető, illetve elérhető. A fogorvos heti 2 napon kedden és csütörtökön rendel a 

településen. A hétközi és hétvégi ügyelet társulás keretében megoldott.  
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett házior-

vosi szolgálatok száma 
(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

2012 2 0 0 

2013 2 0 0 

2014 2 0 0 

2015 2 0 0 

2016 2 0 0 

2017 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
(TS 5601) 

2012 59 

2013 41 

2014 36 

2015 42 

2016 46 

2017 NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból 

jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. normatív 

alapon, 3. méltányossági alapon. A jogszabályi változások miatt 2013. január 1. napjától a méltányossági 

közgyógyellátás tartozik a helyi önkormányzatok hatáskörébe. 

 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek 
száma 

Év 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 

5901) 

Ápolási díj, mél-
tányossági ala-
pon: támoga-

tásban részesí-
tettek évi átla-

gos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 11 0 11 

2013 10 0 10 

2014 11 0 11 

2015 12 0 12 

2016 13 0 13 

2017 17 0 17 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók 

meghatározásáról ld. a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, 

súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, 

ápolását végzi.  
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 

 

A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított. 

 

             

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A településünkön fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférésre nincs lehetőség. A legközelebbi 

ilyen jellegű hozzáférés 30 km-en belül Balmazújváros városban található. 

 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A közétkeztetés a településen megoldott. Az óvodában és az iskolában vállalkozó által biztosítja az 

önkormányzat a gyermekétkeztetést. A nyári szünetben pályázat útján, támogatáson keresztül valósulhat 

meg a nyári gyermekétkeztetés az arra rászorulók számára. A szociálisan rászorulók szociális étkeztetése 

megoldott. 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Településünkön a sportolás az iskola keretein belül és sportegyesületek (asztalitenisz és labdarúgó 

szakosztály) keretein belül biztosított  

                                                                                   

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:  

Szociális alapszolgáltatások:  

 házi segítségnyújtás,  

 tanyagondnoki szolgáltatás,  

 gyermekjóléti szolgálat, családsegítés (Társulás formájában)  

 szociális étkeztetés (társulás formájában)         

 

A tanyagondnoki szolgálat különösen fontos Hortobágy speciális településszerkezetét figyelembe véve. 

Az ellátottak száma az utóbbi négy esztendőben folyamatos növekedést mutat. Hortobágy Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2006 (II.15)-ös számú HÖ. rendelete szól a tanyagondnoki 

szolgálatról, amely Árkus, Halastó, Kónya, Kungyörgy, Szásztelek tanyai településrészletekre terjed ki. A 

tanyagondnok közreműködik a házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása és kollégium biztosítása szociális alapellátási feladatok 

biztosításában valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításában. Művelődési, sport, 

szabadidős tevékenység segítésében, lakossági szolgáltatások igénybevételének a támogatásában ls 

önkormányzati feladatok megoldásában.  

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult. 

 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

 

Nincs ilyen jellegű adat, illetve információ. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

 Iskolai rendezvények (jótékonysági bál, faluházi húsvét, faluházi karácsony) 

 Óvodai rendezvények (Jótékonysági bál, faluházi programok) 

 Önkormányzati rendezvények (falunap, március 15-i koszorúzás, Ünnepnapok, Hídi vásár és kul-

turális rendezvényei, idősek estje, faluadvent) 

 Szórakozóhelyek (csárda, kocsma, fogadó, Nyerges presszó, pizzéria) 

 Könyvtár 

 Hortobágyi Nemzeti Park rendezvényei (csillagos égbolt program, daruünnep, kisvasút napja) 

 Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft rendezvényei (kihajtási ünnep, gu-

lyásverseny, lovasnap, behajtási ünnep) 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Az önkormányzat, az intézmények és a településen lévő társaságok, nemzeti park rendezvényeit bárki 

látogathatja érdeklődési körének megfelelően. Nem jellemzőek a rendezvényeken az atrocitások, a viták. 

A közösségi együttélésre főleg a nyugodt légkör a jellemző.  

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

Hortobágyon működnek civil szervezetek, így például a Hortobágy Jövőjéért Alapítvány, melyet az em-

berek az adójuk 1 %‐val támogathatnak. Az Alapítvány az így összegyűlt felajánlások jelentős részét az 

óvodának és az iskolának szokta adományozni. Évek óta működik a Nagycsaládosok Egyesülete is, amely 

a nagycsaládosokat segíti adománygyűjtéssel, valamint programok szervezésével.     

A „Hortobágy Templomáért Alapítvány” amely az ökumenikus templom építtetésére és működtetésére 

jött létre, valamint a „Madárkórház Alapítvány”, amely a beteg madarak gyógyítását és bemutatását tűzte 

ki célul. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 munkanélküliség, eladósodás 

 Tendencia visszaszorítása a 

közfoglalkoztatás bővítésén keresztül, 

 

 a hátrányos helyzet sok esetben több 

generáción keresztül öröklődik 

 

 felnőttképzési programok felkutatása és 

indítása 

 

 külterületi településrészek en 

tömegközlekedés hiánya 

 Napi rendszerességű tömegközlekedés 

(busz) biztosítása, megálló létesítése 

Hortobágy-Szásztelken 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, 

hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy nagy települé-

sen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a 

cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztá-

ban legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van‐e választási lehetősége. Az ellá-

tásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású 

jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő 

esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek.        

       
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, 
illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 

 
 Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok 

kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek (Gyvt. 
16. §), 
b) a fővárosi főjegyző, 
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója, 
vezetője, 
d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében feltétlenül 
szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  
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4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó népes-
ségből a megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 762 758 1 520 50,13% 49,87% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 14 18 32   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 91 92 183 5,99% 6,05% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 22 20 42 1,45% 1,32% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 458 400 858 30,13% 26,32% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 68 66 134 4,47% 4,34% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 123 180 303 8,09% 11,84% 

 
A 18 év alattiak száma 215 fő, amely az állandó lakosság 14,1 %-a. Arányában megközelíti az időskorúak számát. 
Életkori megoszlást tekintve a 0-14 éves korosztály a 18 éven aluliak 85,11 %-át teszi ki.    

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 
valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 
akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. 
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 
védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell meghatározni. A 
veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései 
miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a 
gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán. A 
látencia okai között szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a 
bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan 
szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010) 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett 
kiskorú gyerme-
kek száma dec-

ember 31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 
száma december 
31-én (TS 3101) 

2012 10 10 

2013 NA NA 

2014 NA NA 

2015 NA NA 

2016 NA NA 

2017 NA NA 

           

 

A védelembe vétellel a gyermekjóléti szolgálat szakemberei arra törekszenek, hogy a gyermekek 

családból történő kiemelését megelőzzék. Céljuk, hogy a családdal, szülőkkel, gyermekkel, valamint a 

bevonható segítő szakemberekkel, támogatókkal a felmerülő probléma megszűnjön, vagy olyan 

mértékben mérséklődjön, hogy a gyermek veszélyeztetettsége megszűnjön. A szakemberek tapasztalatai 

szerint a leggyakoribb probléma az anyagi nehézségekből adódó megélhetési probléma, melyhez 

szervesen társul, hogy a gyermeket nem tudják megfelelően étkeztetni, öltöztetni, hiányosak a 

felszereléseik, a szükséges orvosi ellátást nem kapják meg. A veszélyeztetett gyermekek többsége a 

mélyszegénységben élő családokból kerül ki.         

  

Településünkön a jelzőrendszer (védőnő, óvoda, iskola, háziorvos, körzeti megbízott) hatékonyan, 

összehangoltan működik, így a védelembe vett gyermekek száma és a veszélyeztetett kiskorúak száma 

nem magas. A súlyos(abb) probléma kialakulását időben észlelik és lehetőség szerint segítséget nyújtanak 

a megelőzésben, a gyermek családban maradása érdekében. 2011-től vezették be, hogy 50 iskolai 

hiányzás után védelembe vételt kell elrendelni, a védelembe vétel nagy része ezen körülményre vezethető 

vissza.              
   

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg.  

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a 
közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni13. A 2013. 
szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E 
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, 
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő 

                                                           
13  A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
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önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 31-ig 
megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)14 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a 
Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít 
meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a 
Gyvt. 19. §-a szerint. 

 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  
2. korhatár előtti ellátásban,  
3. szolgálati járandóságban,  
4. balettművészeti életjáradékban,  
5. átmeneti bányászjáradékban,  
6. időskorúak járadékában vagy  
7. olyan ellátásban  

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tar-

tozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesítettek 

évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesítettek évi átla-
gos száma (TS 5801) 

2012 125 

2013 106 

2014 116 

2015 94 

2016 45 

2017 70 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati ada-
tok 

 

 

 

                                                           
14  Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövede-

lem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, 

amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási 

intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív ked-

vezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy 

a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogsza-

bályban meghatározott egyéb kedvezmény. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű és 

hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenes étkeztetésben része-

sülnek. Az intézményi étkeztetés kedvezményeit a Gyvt. 151.§ tartalmazza. Ingyenes tankönyvellátásra, 

egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a 

tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együt-

tes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tan-

könyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszi-

chés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).  

       

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint óvodáztatási tá-

mogatás, amelyet 4.1.2 és a 4.1.3. sz. táblázat mutat be. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése 
és elemzése opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma óvo-

da 

Ingyenes étke-
zésben résztve-

vők száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű kedvez-

ményes étkezésre 
jogosultak száma 

1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási tá-
mogatásban ré-
szesülők száma  

Nyári étkezte-
tésben részesü-

lők száma 

2012 NA NA NA NA 12 NA 

2013 NA NA NA NA 14 NA 

2014 NA NA NA NA 12 47 

2015 NA NA NA NA 4 29 

2016 NA NA NA NA NA 47 

2017 NA NA NA NA NA 58 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
   A gyermekek egészséges fejlődésének egyik alapvető feltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénység-

ben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Mind-

erre tekintettel igen nagy jelentőséggel bír az önkormányzat által szervezett intézményekben történő köz-
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étkeztetés, illetve a nyári gyermekétkeztetés is. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen vehetik igénybe az étkeztetést.    

     

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 

gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

 gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

 akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást 

folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási 
engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a 
befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az 
ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 
 
A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges cél, hogy a 
gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe , illetve oktatásuk során az 
interkulturális pedagógiai program megszervezésének feltételei biztosítottak legyenek. A köznevelési törvény 
minden Magyarországon élő vagy tartózkodó gyermek számára előírja az oktatásban történő kötelező részvételt, 
a magyar menedékjogi törvény pedig kifejezetten hivatkozik a gyermek mindenek felett álló érdekének elvére. A 
nagyobb befogadó állomásokon megjelenő, külföldi állampolgárságú gyermekek egy része nem kerül be 
közoktatási intézménybe, vagy aránytalan utaztatással, intézményváltás során jut csak hozzá oktatási 
szolgáltatáshoz. (Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága, A menedékkérő és menekült gyermekek és kamaszkorúak 
hozzáférésének javítása az oktatáshoz Közép-Európában, 2011. július, megtalálható a: 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e9bf50615.html oldalon.) 
A Magyarországon élő egyéb külföldi állampolgárságú gyerekek esetében az anyanyelvüknek és kulturális 
helyzetüknek megfelelő, interkulturális pedagógiai program minőségi feltételeit kell vizsgálni.     
 
 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek tudomásunk szerint nem élnek Hortobágy 

településen.             
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltet 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshe-
lyek száma 

Év 

Betöltött védő-
női álláshelyek 

száma 
(TS 3201) 

Egy védőnőre 
jutó gyermekek 

száma 

2012 1 78 

2013 1 71 

2014 1 77 

2015 1 72 

2016 1 67 

2017 1 63 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 

 

 

Településünkön a védőnői ellátás megoldott. A védőnő kizárólag Hortobágy településen látja el a védőnői 

feladatokat. Munkáját nehezíti, hogy Hortobágy településszerkezete erősen tagolt és a védőnőnek a 

tevékenységet nemcsak a központban, hanem a tanyai településrészeken is el kell látnia. Munkáját a 

tanyagondnoki szolgálat segíti, amely meghatározott napokon hordja be a külterületi településrészekről 

azokat, akik a központba el akarnak jutni, így szükség esetén a védőnőhöz, de ez fordított esetben is igaz, 

amennyiben sürgősen el kell jutni a védőnőnek valamely külterületen lakó családhoz, abban a 

tanyagondnoki szolgálat a segítségére van. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi pra-
xis/ok száma 

Háziorvos által ellá-
tott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott gye-

rekek száma  

Házi gyermekorvo-
sok száma 
(TS 4601) 

2012 0 2602 0 756 0 

2013 0 2997 0 744 0 

2014 0 2810 0 646 0 

2015 0 2802 0 682 0 

2016 0 2572 0 469 0 

2017 0 2624 0 531 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
       

 

Az egészségügyi és szociális ellátórendszer a törvényi előírásoknak megfelelően, összehangoltan, jól 

működik. Nincs betöltetlen orvosi körzet, ezenkívül fogorvosi körzet és központi orvosi ügyelet is 

rendelkezésre áll a településen.  
           

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Az óvoda külön nem rendelkezik gyógypedagógiai csoporttal, viszont az óvodában van fejlesztő 

pedagógus végzettséggel is rendelkező óvónő. Az óvodában IPR fejlesztés folyik, tehát a gyermekek 

korai fejlesztése, rehabilitációja megoldott. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti alapellátátsok körébe tartozó napközbeni kisgyermek ellátásoknak nélkülözhetetlen 

szerepe van a szülők munkába állásának lehetővé tételében, de ugyanilyen fontos a hátrányos helyzetű 

gyermekek korai szocializációjában betöltött szerepük. Településünkön a következő gyermekjóléti 

alapellátási formák biztosítottak: óvoda, általános iskola. A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda a jogszabálynak 

megfelelően már két és fél éves korban fölveszi az óvodai ellátást igénylő gyerekeket. Gyermekek és 

családok átmeneti otthona Balmazújvároson érhető el az arra rászorulók részére. 

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó napközbeni kisgyermek ellátásoknak nélkülözhetetlen 

szerepe van a szülők munkába állásának lehetővé tételében, de ugyanilyen fontos a hátrányos helyzetű 

gyermekek korai szocializációjában betöltött szerpük. Településünkön a következő gyermekjóléti 

alapellátási formák biztosítottak: óvoda, általános iskola. A Hortobágyi Nyitnikék Óvoda a jogszabálynak 

megfelelően már két és fél éves korban fölveszi az óvodai ellátást igénylő gyermekeket. Gyermekek és 

családok átmeneti otthona Balmazújvároson elérhető az arra rászorulók részére. 
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e) gyermekvédelem 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családbafogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi 

és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének 

megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az 

egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a 

veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások. 

 A hatályos jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 

speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 

kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók 

jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 

30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi 

társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat 

tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző 

funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az 

általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális 

helyzetét, veszélyeztetettségét.          

  

A gyermekjóléti szolgálat feladatait több átszervezést követően a Balmazújvárosi Kistérség Humán 

Szolgáltató Központ Családsegítő látja el 1 fő családgondozó alkalmazásával. 

 

A településen a jelzőrendszer jól működik, a gyermekjóléti szolgálat által szervezett éves Települési 

Tanácskozás értékelése ezt alá is támasztja. A jelzőrendszer tagjai, vagyis a településen a gyermekekkel 

kapcsolatban álló valamennyi érintett intézmény és szakembereik együttműködése megfelelő, mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy a gyermekkel kapcsolatban felmerülő, vagy feltárt 

veszélyeztetettséget jelezzék, segítséget kérjenek, együttműködjenek ügyükben. 

 

Hortobágyon bölcsőde és családi napközi nem működik. 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál hozzáférhető azon krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások köre, amelyek a gyermekek veszélyeztetettsége esetén igénybe vehetőek, például anya-

gyermek otthonok, családok átmeneti otthonának elérhetőségei. Helyben fellépő krízishelyzet esetén a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakemberei intézkednek a szükséges intézkedésekről. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

             

Minden gyermek joga a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége. Kis település lévén nem igazán 

jelentős a szervezett sport és szabadidős tevékenység gyakorlása. Óvodán és iskolán belül  a gyermekek 

egészségre nevelése valósul meg, szabadidős programok szervezésével a tanévben. Nyári szünetben az 

iskola által tábor is elérhető.  

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Településünkön az önkormányzat külső vállalkozó bevonásával teljesíti a gyermekétkeztetésre vonatkozó 

kötelezettségét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos 

helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű 

tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. 

  

Ingyenes tankönyvellátásra, egyben 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó 

jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult 

az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai 

miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

 

A nyári gyermekétkeztetésnél az állam által az önkormányzatnak nyújtandó támogatás feltétele, hogy a 

települési önkormányzat vállalja, hogy legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül biztosítja a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló 

gyermekek) étkeztetését napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés g) pontja alapján ingyenesen 

vagy kedvezményesen.  

            

Hortobágy település évek óta biztosítja a nyári gyermekétkeztetést az arra rászorultaknak, amely főleg a 

külterületi településrészen, nehezebb körülmények között élőknek jelent nagy segítséget. A 

Külterületekre a tanyagondnoki szolgálaton keresztül jut el a nyári gyermekétkeztetés keretében juttatott 

egyszeri meleg étel. 

 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nincs erre vonatkozó információ. 
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 

Önkormányzatunk az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja a hátrányos helyzetű 

gyerekek továbbtanulását.           

 

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet 

gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy a gyermek után 

a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva 

hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diákok továbbtanulását. (A hátrányos helyzetet az 

osztályfőnök igazolja.) 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos 

helyzetű tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek 

tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 

felkészítést. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Fogalmak: 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt 

definíciót. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

Aránytalan teher 

Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a 

tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős 

költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 

 

A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni: 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez 

az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így 

különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, 

így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 

értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással 

összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz 

való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során.  

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) általánosságban és leggyakrabban az oktatásban 

tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely 
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csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon 

belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés 

számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi 

tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport 

olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény 

létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 

meghatározottakat. 

 

Településünkön semmilyen jogellenes elkülönítés nincs a gyermekek között sem az óvodában, 

sem az iskolában. 

 

 

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere15 (IPR)  

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 

általános iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, 

amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének 

elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A 

képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben 

a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz 

részt. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, 

melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 

megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 

 

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 

felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, 

iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, 

továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a 

többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált 

vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által 

kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes 

gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 

 

A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott 

létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. 

szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Településünkön egy óvoda a Hortobágyi Nyitnikék Óvoda működik 2013. január 1. napjától 

önkormányzati fenntartásban. Településünkön egy iskola és egy kollégium működik Petőfi Sándor 

Általános Iskola és Kollégium néven, amely 2013. január 1. napjától állami fenntartású. Korábban 

mindkét nevelési-oktatási intézmény a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában 

működött. A kollégium létét a külterületről óvodába és iskolába járó gyermekek elhelyezése 

                                                           
15  A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok 

megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés 
szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: 
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról. 
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indokolja, mert a külterület és a központ távolságát, közlekedési eszköz hiányát figyelembe véve a 

napi bejárás nem megoldható, ezért a külterületen lakó óvodás és iskolás korú gyermekek hétfőtől-

péntekig a kollégiumban laknak. 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati böl-

csődék száma 
(TS 4801)  

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek szá-

ma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem önkormányza-
ti bölcsődék száma 
(munkahelyi, ma-

gán stb.) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 
bölcsődei férőhe-

lyek száma 

Működő, ön-
kormányzati 

bölcsődei férő-
helyek száma 

Egyéb, nem önkor-
mányzati bölcsődei 

(munkahelyi, magán 
stb.) férőhelyek szá-

ma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhe-
lyek száma (december 

31-én) 
(TS 4901) 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
  

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermek
ek 

száma 

Óvodai 
gyermekcsoport

ok száma - 
gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt (TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagóg

iai 
gyermekcsopo

rtok száma 
(TS 2501) 

2012 50 2 50 2 53 - 

2013 50 2 50 1 51 - 

2014 51 2 50 1 43 - 

2015 47 2 50 1 41 - 

2016 37 2 50 1 38 - 

2017 32 2 50 1 40 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése 
opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 0 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07:00 - 17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hónap (július) 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó lét-

szám 

Óvodapedagógusok száma 3 0,5 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0 

Gyógypedagógusok létszáma 
- 

1 óraadó, heti 
1 óra 

Dajka/gondozónő 2 - 

Kisegítő személyzet - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
  

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai gyer-
mekcsoportok 

száma - 
gyógypedagó-
giai neveléssel 

együtt (TS 
2401)  

Óvodai férőhe-
lyek száma 

(gyógypedagógi-
ai neveléssel 

együtt) 
(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagó-
giai neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek szá-
ma (gyógypeda-
gógiai neveléssel 

együtt) 
(TS 2601) 

Óvodai gyógy-
pedagógiai 

gyermekcsopor-
tok száma 
(TS 2501) 

2012 50 2 50 2 53 0 

2013 50 2 50 1 51 0 

2014 51 2 50 1 43 0 

2015 47 2 50 1 41 0 

2016 37 2 50 1 38 0 

2017 32 2 50 1 40 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-
4. évfolyamon 
tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-
8. évfolyamon 
tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános iskolá-
sok száma 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 66 72 138 46 33,3% 

2012/2013 67 67 134 49 36,6% 

2013/2014 67 64 131 124 94,7% 

2014/2015 62 69 131 117 89,3% 

2015/2016 60 69 129 124 96,1% 

2016/2017 61 68 129 129 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános isko-
lai osztályok szá-
ma a gyógypeda-
gógiai oktatásban 
(a nappali okta-

tásban) 
(TS 2101) 

Az általános isko-
lai osztályok 

száma (a gyógy-
pedagógiai okta-

tással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai okta-
tással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 0 8 1 

2012/2013 0 8 1 

2013/2014 0 8 1 

2014/2015 0 8 1 

2015/2016 0 8 1 

2016/2017 0 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali okta-
tásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2011/2012 14 

2012/2013 20 

2013/2014 16 

2014/2015 15 

2015/2016 14 

2016/2017 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi ada‐
tok 
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Az iskola és az Óvoda is rendelkezik saját intézkedési tervvel az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében, melynek célja, hogy biztosítva legyen az egyenlő bánásmód elvének 

teljesülése, az esélyteremtés, a hátrányok kompenzálása. Céljuk: 

 a diszkrimináció mentesség, 

 a szegregáció mentesség, 

 a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelési-oktatási és társadalmi 

integrációjának támogatása 

 az SNI gyermekek optimális fejlődésének biztosítása, a sajátos nevelési igényből 

adódó lemaradások lehetőség szerinti ellensúlyozása. 

Pedagógiai Programjuk hangsúlyt fektet a kiemelt figyelmet igénylő egyéni, differenciált 

fejlesztésére a sikeres iskolai tanulás,valamint a társadalmi esélyegyenlőség érdekében. 

Tehát nem csupán csak az IPR alapú nevelés megvalósításával igyekeznek megteremteni az 

esélyegyenlőség biztosítását, hanem Pedagógiai Programjuk alapvető feladatának is tekintik 

azt. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

            

Óvoda személyi feltételek 

 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 3 0,5 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0,5 

Gyógypedagógusok létszáma 0 
1 óraadó, 
heti 1 óra 

Dajka/gondozónő 2 0 

-Kisegítő személyzet 0 0 

        

Iskola személyi feltételek 

 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 3 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 9 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 6 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Gyermekvédelmi felelős 0 0 

Iskolaorvos 2 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 10 1 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, ugyan sem az óvodában, sem az 

iskolában nem foglalkoztatnak pszichológus szakembert, viszont a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadón keresztül igénybe vehető a pszichológiai 

szolgáltatás. 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

            

Nincs ilyen jellegű információnk. 
 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

            

Kompetenciamérési adatok 

 

ISKOLA NEVE 2014 2015 2016 2017 

Országos 
kompetencia
-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országo
s átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam 1557 1481 1446 1488 1521 - 1494 1472 na  

8. évfolyam 1562 1557 1594 1567 1534 - 1568 1465 na  

10. évfolyam - - - - - - - - - 

Matematika 

6. évfolyam 1578 1491 1438 1497 1466 - 1486 1449  na  

8. évfolyam 1618 1617 1739 1618 1631 - 1597 1447  na  

10. évfolyam - - - - - - - - - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érettségit 

adó képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2014/2015 53 0 0 47 47 7 0 0 0 0 

2015/2016 43 0 7 14 14 7 0 0 1 7 

2016/2017 19 0 0 62 62 19 0 0 0 0 

2017/ 2018 35 0 2 40 40 20 0 0 0 0 

országos 
átlag: 

2016/2017 
NA NA NA NA NA NA 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
 

 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

Az előző tanévben 250 óránál többet 
hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszám

on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszám
on belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2014/201
5 

2 2 0 0 2 2 

2015/201
6 

1,5 1,5 0 0 2 2 

2016/201
7 

1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

2017/ 
2018 

1 1 0 0 1,5 1,5 

országos 
átlag: 

2016/201
7 

   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészeto

ktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2014/2015 0 0 23 50 50 50 10 8 

2015/2016 0 0 31 65 0 0 11 8 

2016/2017 0 0 28 60 0 0 11 7 

2017/ 
2018 

0 0 29 52 0 0 11 7 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

Önkormányzatunk az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatja a hátrányos 

helyzetű gyerekek továbbtanulását. 

A program célja, hogy segítse a valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (a törvényes felügyeletet 

gyakorló szülő(k) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik(nek), vagy a gyermek után 

a szülő kiegészítő családi pótlékra jogosult, vagy az osztályfőnöke által bármilyen más oknál fogva 

hátrányos helyzetűnek tartott) tehetséges diákok továbbtanulását. (A hátrányos helyzetet az 

osztályfőnök igazolja.) 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos 

helyzetű tehetséges gyermekek olyan gimnáziumokban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek 

tovább, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 

felkészítést. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Sok a hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 

Oktatási, felzárkóztató képzések, átképzések a szülők 
hatékony munkaerő-piaci integrációjának elősegítése 

érdekében 
Az érintett gyerekek egyéni fejlesztése a tanórán 

kívüli programok számának növelése 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:  

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek 
terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett 
munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, 
fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell 
figyelembe venni. 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az 
adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
A foglalkoztatási, illetve munkaerő-piaci ellátásokról, szolgáltatásokról ld. a 3. 3. pontot. 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 525 564 NA NA 72 43 

2013 524 575 NA NA 64 45 

2014 508 581 NA NA 57 40 

2015 494 571 NA NA 49 32 

2016 486 548 NA NA 36 30 

2017 480 543 NA NA 31 27 

 

 
 

A női lakossághoz képest a férfi lakosság száma a magasabb, a munkanélküliségi adatokat 

tekintve mégis a nők vannak túlsúlyban. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Önkormányzatunk a 3.2.3. fejezetben már ismertetett közfoglalkoztatás keretén belül tudja 

leginkább segíteni a nők elhelyezkedését. A településen működő közmunkaprogramok közül a 

mezőgazdasági tárgyú projektben főként nők vannak foglalkoztatva, és a többi projektben is 

szerepelnek női munkavállalók. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Nincs információ. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, nem 

rendelkezünk információval, adattal ezen a területen. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

Bölcsőde és családi napközi nem működik a településen, de óvoda igen. Az óvodában 

férőhely hiány miatti elutasításról nincsen tudomásunk. Általános iskola és a település 

külterületi lakott területen lakó tanköteles gyermekei számára kollégium is működik a 

településen, az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálaton keresztül segíti a külterületi 

gyerekek óvodába, iskolába, kollégiumba jutását. 
 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti gyer-

mekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 52 52 

2013 1 42 42 

2014 1 39 39 

2015 1 40 40 

2016 1 41 41 

2017 1 36 36 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető 

törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati 

erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, 

zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv 

releváns paragrafusai vonatkoznak.    

 

Az önkormányzatnak tudomása nincs ilyen esetekről, amennyiben előfordul, az családon 

belül marad, és nem szerez róla tudomást a családsegítő, valamint a rendőrség. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál hozzáférhető a krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások köre, az anya-gyermek otthonok, családok átmeneti otthonának elérhetőségei. 

Helyben fellépő krízishelyzet esetén a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei 

intézkednek a szükséges lépésekről. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2012 2 5 0 0 0 0 

2013 2 5 0 0 0 0 

2014 2 5 0 0 0 0 

2015 2 5 0 0 0 0 

2016 2 5 0 0 0 0 

2017 2 5 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Településünkön a jelenlegi és a korábbi választási ciklusban is nő a polgármester. 
    

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 

A kizárólag csak nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Hortobágyon nem jellemzőek. 

A felmerülő és kezelést igénylő problémák nemre való tekintet nélkül érinti a lakosságot 

(munkanélküliség, alacsony jövedelmek stb.) Nem érzékelhető a nőket ért hátrányos 

megkülönböztetés, ezért annak felszámolására kezdeményezés nem jött létre. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküliség aránya a nők esetében 
magasabb, illetve nehézkes a visszatérés a munka 

világába 

A nők munka világába történő aktiválása 
foglalkoztatást segítő és képzési programokkal  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 
(%) 

2012 271 207 130,92% 

2013 275 200 137,50% 

2014 279 194 143,81% 

2015 294 187 157,22% 

2016 303 183 165,57% 

2017 309 167 185,03% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
A település lakosságának életkor szerinti megoszlásában az idősek növekvő aránya tűnik ki.  

Településünkön a természetes fogyás-szaporodás tükrében természetes fogyást figyelhettünk 

meg, amely veszélyezteti a település társadalmi korosztályi egyensúlyát. Az öregedési index 

100 fölötti, amely azt mutatja, hogy a település elöregedő.  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen 

végeznének valamilyen jövedelem kiegészítő tevékenységet. Erre a munkaerő piacon sajnos 

nagyon kevés az esély. Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága tudomásunk szerint nem 

jellemző a településen, de konkrétan erre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 

       

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-
dékban és egyéb járandóságban 

részesülő férfiak száma (TS 
5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, jára-
dékban és egyéb járandóság-
ban részesülő nők száma (TS 

5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 165 262 427 

2013 166 266 432 

2014 166 253 419 

2015 160 252 412 

2016 159 255 414 

2017 NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
A település lakosságszámához képest viszonylag magas a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülők száma. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Tapasztalataink szerint az egészséges nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen 

jövedelemkiegészítő tevékenységét (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, 

másrészt, hogy az elszigeteltségük csökkenjen), azonban erre gyakorlatilag semmilyen 

esélyük sincs, a térség igen kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt. Többen kiveszik 

részüket az unokák nevelésében, támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált mun-
kanélküliek szá-

ma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós munka-
nélküliek száma 

55 év feletti tartós mun-
kanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 115 18 16% NA NA NA 

2013 109 18 17% 29 6 21% 

2014 97 20 21% 25 8 32% 

2015 81 20 25% 21 9 43% 

2016 66 20 30% 20 11 55% 

2017 58 22 38% 17 12 71% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
    

   

Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a 

munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi 

leépítések is előbb érik el őket. Konkrét adattal a foglalkoztatás területén idős korra 

vonatkozó hátrányos megkülönböztetésről nincsen adatunk. 



  

80 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 

Általánosságban leszögezhető, hogy az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb 

szolgáltatások a település minden lakója részére, így az időskorúak részére is biztosított.  
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Hortobágy településen 2 vegyes háziorvosi körzet és központi ügyelet működik. A 

településtől 25 km-re lévő Balmazújvároson járóbeteg szakellátás működik. Az önkormányzat 

tüdőszűrő vizsgálatot szervez évente. A tanyagondnoki járattal a külterületen élők is be 

tudnak jutni a központba a háziorvoshoz, illetve a központba bejutva vonattal el tudnak jutni 

Balmazújvárosba a járóbeteg szakrendelőbe. 

 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorú-
ak száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 271 0 0,00% 

2013 275 0 0,00% 

2014 279 0 0,00% 

2015 294 0 0,00% 

2016 303 0 0,00% 

2017 309 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak jára-
dékában részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesí-

tettek (évi) átlagos száma (fő) 
(TS 5701) 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen 2016 óta a Titi Éva Faluházban működik a könyvtár. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz képest 

rosszabb. Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai 

jártassága növekedne. Az internet használata segíthetne az időskorúaknak az elszigeteltség 

megszüntetésében, saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint 

abban, hogy lépést tartsanak a változásokkal. Nem áll konkrét adat rendelkezésünkre az 

öregebb korosztály informatikai jártasságát érintően.  
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2013 2 

2014 2 

2015 3 

2016 2 

2017 2 

Forrás: Helyi adatgyűjtés         
   

Településünkön minden évben megrendezzük a nyugdíjasok estjét, minden évben 

novemberben. Ezen az estén a nyugdíjasok állnak a középpontban. Zenés táncos programot 

szervezünk, vacsorával együtt. A külterületen élők nyugdíjas estre szállításáról is 

gondoskodunk. Ezen alkalom lehetőséget biztosít a találkozásra azok számára is, akik a 

településen belüli távolságok miatt nem tudnak egymással találkozni.   

   

Népdalkör is működik településünkön, akikhez lehet csatlakozni. A népdalkör színesíti a 

programjainkat is, mivel rendezvényeinken állandó fellépők.    

   

Önszerveződő, öntevékeny formában a Titi Éva Faluházban nyugdíjasklub is működik, kis 

létszámmal és főleg nők részvételével.       

   

2012. – 2017. között Hortobágy adta a helyszínét a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség 

és az önkormányzat közös szervezésében megvalósuló senior napnak, amely kifejezetten az 

időseket, nyugdíjasokat célzó rendezvény főzőversennyel, ingyenes egészségi 

állapotfelméréssel. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

idősek munkaerő‐piaci helyzetéről nem 
rendelkezünk adatokkal 

Adatbázis létrehozása 

Sok az ellátásra szoruló idős ember Házi segítségnyújtás fejlesztése, bővítése 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos 

személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi 

károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 

hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.     

       

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé 

tartoznak, hiszen a fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját 

egészségi állapota, hanem a társadalmi előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is 

jelentősen nehezíti. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint több mint 561 ezer 

fogyatékossággal élő ember él Magyarországon, vagyis a fogyatékkal élők a népesség több 

mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus szerinti megoszlását vizsgálva 

elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya, őket követik a 

látássérültek és a hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre 

olyan mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne alkotni a fogyatékkal 

élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A csoport esélyegyenlőségének 

megteremtése érdekében a jövőben szükségesnek látjuk egy olyan átfogó felmérés elvégzése, 

amelyből kitűnik a településen fogyatékossággal élő személyek száma, jellemzői, problémái. 

Ezt követően feladatunk olyan környezet működtetése, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek is egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén.

     

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

             

A településen a fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeiről felmérés nem készült, 

foglalkoztatásukkal kapcsolatos problémáról megkeresés nem érkezett az Önkormányzathoz. 

A tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 

lehetőségei is erősen behatároltak. Ez a probléma azonban az ország egészére nézve 

megoldásra vár. 
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

            

Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett bejelentés, nincs erre vonatkozó információnk.
     

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Hortobágy településen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos 

elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. A település intézményei 

közül az iskola és az orvosi rendelő részben már akadálymentesek.   

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az önkormányzat nem tartja nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban 

részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges, így 

nincsen konkrét fogyatékkal élő személyekre vonatkozó adataink. Így erre való 

tekintettel nincs táblázatban megjeleníthető adatunk. 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az alábbiakban kiemeljük azokat a területeket jogszabályi hivatkozással, amelyek a fogyaték-

kal élő személyek jogait biztosítják. 

 

 Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá ér-

zékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közle-

kedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § 

(1)- (2)) 

 Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információk-

hoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyúj-

tott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy 

számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a 

személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)   

 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára 

a Fot-ban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági cso-

portok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést.  

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogya-

tékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatáro-

zottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató min-

denki számára nyitva álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 

 Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, 

utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - 

alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek szá-
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mára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kiala-

kításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) 

 Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogya-

tékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, 

továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök 

körét és a támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 

11. §) 

 Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell 

lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi 

ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társa-

dalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A mo-

dern emberi jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékos emberek ellátása során alapelv. 

 Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 

életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, 

továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bi-

zottság szakértői véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességei-

nek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és 

oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve 

iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy 

fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították 

(Fot. 13. §). 

 Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga 

van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, 

intézményi - lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdő-

dött a nagylétszámú ápoló –gondozó intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldá-

sokká.  

 Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kultu-

rális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy 

számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős 

intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §) A hozzáférés biztosítá-

sakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a 

kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás. 

 A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog 

érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez kapcsolódó 

állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, 

a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai felügyelete 

alatt álló szervezet látja el. 

 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos 

alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a köz-

életben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fo-

gyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra 

(2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek önérvényesítő mozgalmainak erő-
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södése, saját maguk képviseletének lehetőségének támogatása kiemelt feladat. Java-

soljuk, hogy ennek érdekében alakuljanak ki az együttműködésre és a párbeszédre le-

hetőséget adó fórumok akár az önkormányzat kezdeményezésére, ahol a fogyatékos 

emberek a „Semmit rólunk nélkülünk!” elvnek megfelelően bekapcsolódhatnak a ró-

luk szóló döntések alakításába. 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz
-tatás 

Induk
-ciós 
huro

k 

Tapin
t-

ható 
infor-
máci

ó 

Jel-
nyelv

i 
segít-
ség 

Egyéb 

 
oktatás

i 
intézm
ények 

alapfok igen nem igen igen nem nem nem nem nem 

középfok - - - - - - - - - 

felsőfok - - - - - - - - - 

 
Egész-
ségügy
i 
intézm
ények 

fekvőbeteg 
ellátás  

- - - - - - - - - 

járó beteg 
szakellátás 

- - - – - - - - - 

alapellátás Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény 

Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem nem Nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

- - - - - - - - - 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

- - - - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat,        

  

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 

 
Hortobágyon főként szabadtéri rendezvények a jellemzőek, amelyek jól megközelíthetőek. A 

fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség nem megoldott a településen.  
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Akadálymentesítés a foglalkoztatóknál 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-
vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz
-tatás 

Induk
-ciós 
huro
k 

Tapin
t-
ható 
infor-
máci
ó 

Jel-
nyelv
i 
segít-
ség 

Egyéb 

A foglalkoztató neve és 
a foglalkoztatás jellege: 
 
Hortobágyi Nemzeti 
Park 
Látogatóközpontja 
 
Hortobágyi 
Természetvédelmi és 
Génmegőrző Nonprofit 
Kft 

Igen 
 
 
 
 
Nem 

Nem 
 
 
 
 
Igen 

Igen 
 
 
 
 
Igen 

Igen 
 
 
 
 
Igen 

Nem 
 
 
 
 
Nem 

Nem 
 
 
 
 
Nem 

Nem 
 
 
 
 
Nem 

Nem 
 
 
 
 
Nem 

Nem 
 
 
 
 
Nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 

A munkahelyek többsége nem akadálymentes.      

    

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A településen az akadálymentes közlekedés a széles utakon, járdákon biztosított. 
 
   

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

           
Településünkön nincs helyi szolgáltatás a fogyatékos személyek számára.   

 
     

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Pozitív diszkriminációról nincsen információnk. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

  

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nem rendelkezünk releváns adatokkal a 

fogyatékkal élők számára és helyzetére 

vonatkozóan  
 

Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők 
számára és helyzetére vonatkozóan 

Nem megfelelő akadálymentesítettség Akadálymentesítés tervezése, pályázat 
felkutatása 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Hortobágyon több civil szervezet működik, amelyek tevékenységükkel közfeladatot látnak 

el.  

Ilyen közfeladat többek között a település kulturális programjainak szervezése, 

hagyományőrző rendezvények szervezése, kulturális örökség megóvása. 

A civil szervezetek tevékenységükkel részt vesznek a település életében erősítve ezzel az 

összetartozást és a társadalmi szerepvállalást.   

 

Hortobágy Jövőjéért Alapítvány 

Alapítás éve: 1992.  Jogállása: közhasznú szervezet 

Társadalmi szerepvállalása:  

Hortobágy és környéke kulturális értékeinek bemutatása, hagyományok ápolása, , 

egészségmegóvás, sporttevékenység, melynek keretében közreműködnek különböző 

rendezvények és programok szervezésében és lebonyolításában. Az alapítvány támogatja a 

településen élő gyermekek táborozását, a német cserekapcsolatban való részt vételüket. 

Pályázati forrásból megvalósítja a település közparkjának fejlesztését, az ökumenikus 

templom környékének parkosítását.  

Partnerségi megállapodás: az önkormányzattal 1.db. partnerségi megállapodása van. 

 

Hortobágy Templomáért Alapítvány 

Alapítás éve: 2000 Jogállása: közhasznú 

Társadalmi szerepvállalása: 

A településen ökumenikus templom építését, működtetését hivatott szolgálni, lehetővé téve a 

település lakóinak hitéletét. ( Hortobágyon korábban nem volt egyetlen templom sem.)  

Partnerségi megállapodás: az önkormányzattal 1.db. partnerségi megállapodása van. 

 

Madárkórház Alapítvány 

Alapítás éve: 1999. Jogállása: közhasznú 

Védett madarak gyógykezelése, ellátása, a természetbe való visszahelyezése. 

Társadalmi szerepvállalása: 

Az alapítvány által működtetett Madárparkot Hortobágy lakosai, az iskola és az óvoda 

gyermekei egész évben térítésmentesen látogathatják. 

Tevékenységüket önkéntesek bevonásával végzik. 

Partnerségi megállapodás: az önkormányzattal 2. db. Partnerségi megállapodása van. 
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Hortobágyi Közhasznú Polgárőr Egyesület 

A település közbiztonsági feladatainak ellátásában közreműködik szoros együttműködésben a 

Balmazújvárosi Rendőrkapitánysággal. 

Társadalmi szerepvállalása: 

Közbiztonsági feladatok ellátása, a község lakói nyugalmának, biztonságának biztosítása, 

megóvása.  

Az egyesület tevékenyen részt vesz a település nagy rendezvényeinek biztosításában. Pl: Hídi 

vásár, futóverseny stb. 

Az önkormányzat anyagilag is támogatja az egyesület tevékenységét. 

 

Hortobágyi Délibáb Népdalkör 

A civilszervezet 2008-ban alakult, önkéntes alapon, a tagok egyesületet nem alapítottak.  

Társadalmi szerepvállalása:  

Szinte minden hortobágyi rendezvényen visszatérő fellépők, nagy sikerrel mutatják be a 

magyar, illetve a Hortobágy- és környékére jellemző népdalokat. 

Előadásaikat mindenkor térítésmentesen tekinthetik meg a község lakói, illetve az ide látogató 

turisták. 

 

Hortobágyi Labdarúgó Sportegyesület 

1949/50-től működik a csapat.  

Az egyesület a felnőtt és ifjúsági korosztály számára nyújt aktív sportolási lehetőséget. 

Jelenleg a megyei III. osztályban játszanak. 

 

Hortobágyi Természetbarát Kulturális és Szabadidős Egyesület 

A civilszervezet 2016-ban alakult, önkéntes alapon, a tagok egyesületet nem alapítottak.  

Társadalmi szerepvállalása:  

Szinte minden hortobágyi rendezvényen aktív résztvevők, nagy sikerrel mutatják be a magyar, 

illetve a Hortobágy- és környékére jellemző ruházatot és ételeket. 

Előadásaikat mindenkor térítésmentesen tekinthetik meg a község lakói, illetve az ide látogató 

turisták. 

 

       

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 

Hortobágy kis létszámú település, ahol „mindenki ismer mindenkit”. Ez nagyban megkönnyíti 

az együttműködést és kapcsolattartást a különböző szervezetek között. Az önkormányzat 

tartja a kapcsolatot valamennyi egyházi és civil szervezettel.  Az együttműködésnek többnyire 

nincs intézményesített formája, főként egy-egy projekt, vagy rendezvény kapcsán  történik a 

közös  megvalósítás.   
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Az önkormányzataink közötti együttműködés szervezeti kereteit főként a jogszabályok 
alakítják: 

1. A Balmazújvárosi járáshoz tartozó települések (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, 

Újszentmargita és Hortobágy) főként közigazgatási- és védekezési feladatait látja el a 

járási hivatal törvényi kötelezettség alapján. 

2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, 

Tiszacsege). Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 

törvényben és más törvényekben meghatározott önkormányzati feladatok ellátására 

hozták létre a tagtelepülések önkéntesen.  

3. Együttműködés jött létre egy-egy kötelező önkormányzati feladat ellátására, mint pl. a 14 

település önkormányzata által megalakított Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. debreceni székhellyel, vagy az egészséges ivóvízellátás megoldására a Hajdú-Bihari 

Ivóvízminőségjavító projekt 12 önkormányzat részvételével Derecske város 

gesztorságával.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Településünkön nemzetiségi önkormányzat nem működik.     
       

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civilszervezetekkel történő együttműködés főként konkrét események és rendezvények  

alkalmával valósul meg, amely nem korlátozódik sem korosztályokra, sem etnikumokra, 

(mivel településünkre nem jellemző) sem pedig nemekre. A település egészét célozza meg.  

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

A for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában a településen 

működő vállalkozások anyagi támogatásában, továbbá az önkormányzati feladatok 

ellátásában való közreműködésben valósul meg. 

Erre példa a hortobágyi rendezvények támogatása felajánlásokkal. 

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. az Árkus tanyai településrészre vezető utat javította meg 

térítésmentesen.  

A Sóvirág Vendégház vacsorával egybekötött nyitó rendezvény megtartásával, a Fogadót 

működtető vállalkozás pedig záró vacsorával támogatja a településen működő Káplár Miklós 

Hortobágyi Alkotótábort.  

A településen működő kézművesek, népművészek felajánlásaikkal támogatják az 

önkormányzat rendezvényeit, pl. a Falunapot, az Idősek Estjét. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
folyamatába 

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó önkormányzati, 

egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, és szociális szakemberek. Módszere a személyes és 

online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák 

feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. A tervezet az 

önkormányzat hivatalos honlapján, a www.hortobagy.hu oldalon közzétételre kerül, így 

állampolgárok is véleményt mondhatnak. A honlapon az önkormányzatnál ügyfélfogadási 

időben és a külterületen élőkre figyelemmel a tanyagondnoki járműben az elfogadott 

dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, 

intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  

 

 

A Képviselő‐testület által elfogadott Esélyegyenlőségi Programot Hortobágy Község honlap-

ján elérhetővé  tesszük a megvalósításában résztvevő szervezetek és a lakosság számára. A 

monitoring a célcsoportok képviselői, a civil szervezetek képviselői, és az Önkormányzat 

munkatársai bevonásával történik. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 munkanélküliség, eladósodás 

 

 

 a hátrányos helyzet sok esetben 

több generáción keresztül 

öröklődik  

 külterületi településrészeken 

tömegközlekedés hiánya 

 Munkanélküliség visszaszorítása a 

közfoglalkoztatás bővítésén 

keresztül, 

 Felnőttképzési programok 

felkutatása és indítása  

 napi rendszerességű tömeg 

közlekedés biztosítása, megálló 

létesítése Hortobágy-Szásztelken 

Gyermekek 

 Sok a hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

 

 

 

 

 Oktatási, felzárkóztató képzések, 

átképzések a szülők hatékony 

munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése érdekében 

 Az érintett gyerekek egyéni 

fejlesztése a tanórán kívüli 

programok számának növelése 

Idősek 

 idősek munkaerő-piaci 

helyzetéről nem rendelkezünk 

adatokkal 

 sok az ellátásra szoruló, idős 

ember 

 Adatbázis létrehozása 

 Házi segítségnyújtás fejlesztése, 

bővítése  

Nők 

 A munkanélküliség aránya a nők 

esetében magasabb, illetve 

nehézkes a visszatérés a munka 

világába 

 

A nők munka világába történő aktiválása 

foglalkoztatást segítő és képzési 

programokkal  

Fogyatékkal 
élők 

 nem rendelkezünk releváns 

adatokkal a fogyatékkal élők 

számára és helyzetére 

vonatkozóan  

 nem megfelelő 

akadálymentesítettség 

 Adatbázis létrehozása a 

fogyatékkal élők számára és 

helyzetére vonatkozóan 

 akadálymentesítés tervezése, 

pályázat felkutatása 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 Munkanélküliség visszaszorítása 

a közfoglalkoztatás bővítésén 

keresztül 

 

 Felnőttképzési programok 

felkutatása és beindítása  

 

 

 

 napi rendszerességű tömeg 

közlekedés biztosítása a anyai 

településrészekről 

Felelős: polgármester 

Partnerek: Munkaügyi Hivatal 

 

Felelős: polgármester 

Partnerek: Humán Szolgáltató Központ,  

felnőttképzést végző szervek, pl: Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Munkaügyi 

Hivatal 

 

 

Felelős: polgármester 

Partnerek: Volán Zrt. 

Gyermekek 

 Oktatási, felzárkóztató képzések, 

átképzések a szülők hatékony 

munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése érdekében 

 Az érintett gyerekek egyéni 

fejlesztése a tanórán kívüli 

programok számának növelése 

Felelős: polgármester 

Partnerek: képző szervezetek, munkaügyi 

hivatal 

 

Felelős: polgármester 

Partnerek: Iskola, óvoda, tankerület, 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, civil 

szervezetek 

Idősek 

 Adatbázis létrehozása az idősek 

munkaerő-piaci helyzetére 

vonatkozóan 

 Házi segítségnyújtás fejlesztése, 

bővítése 

Felelős: polgármester 

Partnerek: családsegítő, szociális gondozó, 

önkormányzat 

 

Felelős: polgármester 

Partnerek: családsegítő, szociális gondozó, 

háziorvos 

Nők 
 A nők munka világába történő 

aktiválása foglalkoztatást segítő 

és képzési programokkal  

Felelős: polgármester 

Partnerek: felnőttképzést végző szervek, pl: 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 

Munkaügyi Hivatal 

 

Fogyatékkal 

élők 

 Adatbázis létrehozása a 

fogyatékkal élők számára és 

helyzetére vonatkozóan 

 akadálymentesítés tervezése, 

pályázat felkutatása 

Felelős: polgármester 

Partnerek:  

Felelős: polgármester 

Partnerek: 
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Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők problémáival komolyan foglalkozni kell, 

azért, hogy a hátrányuk csökkenjen. Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági 

programjában és fejlesztési tervei között kiemelt figyelmet szentelünk ezen célkitűzések 

megvalósításának. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a település jövője szempontjából a gyermekek sorsát, mind a 

gyermekjóléti és családsegítő munkájának figyelemmel kísérésével (az évenkénti beszámolók 

és a napi munkakapcsolat folyamán), az óvoda tevékenységére való odafigyeléssel, a 

megfelelő környezet kialakításával és az intézmény szakmai, működési feltételeinek 

megteremtésével.  

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítésére, főként azokra, akik egyedül és segítség 

nélkül élnek.  

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a foglakoztatás során ne szenvedjenek hátrányt. 

Az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatás során egyenrangúan kezeljük őket. 

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, a településen működő jelzőrendszert és a 

személyes ismeretséget is felhasználva szem előtt tartjuk sorsukat, hogy a különböző 

ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz hozzájuthassanak.  
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Az alábbiakban az előző oldalon megadott intézkedésekhez rendeljük hozzá a részletesen 

(rövid-, közép- és hosszútávon megvalósuló, vagyis különböző időtávokra lebontott) célokat, 

amelyek segítenek abban, hogy egy adott intézkedést beavatkozási tevékenységsorként is 

értelmezzünk. Vagyis az idősoros célmeghatározás megmutatja azt is, hogy az 

esélyegyenlőség szempontjából kitűzött hosszú távú célt milyen részcélok mentén érjük el. Az 

általánosan megfogalmazott, elsősorban hosszútávként megjelenő célok kerülnek a HEP IT 

összegző táblázatának „D” oszlopába, illetve az időtáv szerinti bontás ad eligazodást a 

határidők megadásához a HEP IT összegző táblázatának „G” pontban. 

 

Szükséges azt is részletesen kifejteni, hogy az adott célok eléréséhez milyen lépéseket tesznek 

a megvalósítók, ezek a lépések milyen eredményességi mutatókkal bizonyítják a beavatkozás 

sikerességét, továbbá miféle erőforrások mozgósítása szükséges, illetve miként tarthatók fent 

az elért eredmények a hosszú távú célok érvényesülése érdekében. 

 

Javasoljuk, hogy készüljön az alábbi táblázatban megadott formátumban intézkedésenként 

konkrét és részletes kifejtés (cselekvési lépéssor) a megvalósítás, a nyomon követhetőség és 

az ellenőrzés biztosítása céljából.  

 

Az elkészült, intézkedésenként és részletesen kifejtett esélyegyenlőségi beavatkozások 

összegzésére, áttekinthetőségére szolgálhat a HEP IT jogszabályban is megadott formátuma. 

A részletes kifejtés nélkül azonban nehézséget jelenthet a leírtak gyakorlatba történő át 

ültetése.   
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Intézkedés címe: Munkanélküliség visszaszorítása a közfoglalkoztatáson keresztül 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Még mindig magas a munkanélküliség a településen 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A meglévő közfoglalkoztatási programok elegendőek a munkanélküliség 
csökkentéséhez. A jelenlegi programok működését továbbra is biztosítani kell a 
résztvevők számára. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Rövid távú tevékenység: felmérés készítése a munkanélküliek körében, 
közfoglalkoztatásba további bevonható emberek felkutatása, valamint a települési 
szükséglet, igény felmérése. Közép távú tevékenység:  Szükséges programok 
meghatározása. Hosszú távú tevékenység: Pályázat benyújtása, megvalósítás, 
foglalkoztatás 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők:  munkanélküliek, önkormányzat, munkaügyi kirendeltség 

Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat, munkaügyi kirendeltség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid távú tevékenység: 2018. december 1. 
Közép távú tevékenység: 2019. február 15. 
Hosszú távú tevékenység: 2019. március 1. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: Program növekedés 

Dokumentáltság: munkaszerződések, hatósági szerződés 
Fenntarthatóság: projekt folyamatos fenntartása, ismétlése, esetlegesen új 
szükségletek felmérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem az önkormányzaton múlik, motiválatlanság az érintettek részéről 

Közfoglalkoztatásban való részvétel előnyeinek hangsúlyozása 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, pályázati, tárgyi (eszköz) 
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Intézkedés címe: Felnőttképzési programok indítása a mélyszegénységben élők részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzet sok esetben generációkon keresztül „öröklődik”. Sokan 
alulképzettek, nem rendelkeznek megfelelő szakképzettséggel, amely körülmény a 
munkaerő-piaci helyzetüket kedvezőtlenül befolyásolja. Képzések biztosításával 
munkaerő-piaci helyzetük javulhat. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az iskolázottsági, szakképzettségi szint emelése a célcsoportba tartozóknál 
felnőttképzési programokon keresztül, elősegítve a munkaerő-piaci 
integrációjukat. 

Rövid távú cél: Igényfelmérés, jelenléti ívvel dokumentálva. Közép távú cél: 
felnőttképzési programokat folytató központok felkutatása, együttműködés 
kialakítása, képzések szervezése 
Hosszú távú cél: piacképes szakma, szakképzettség megszerzése, elhelyezkedés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ információ begyűjtése, adatgyűjtés 2./ adatbázis elkészítése az érintettekről és 
a képzésekről 3./ Tájékoztatás, közvetítés 4./ Képző szervek megkeresése, 
szerződéskötés, képzés megszervezése 5./ képzés beindulása, sikeres befejezése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: önkormányzat, képző szervek, Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság t, Járási Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási 
Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Humán Szolgáltató Központ, SZGYF., Munkaügyi Hivatal 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid távú hi.: 2018. december 31. 

Közép távú hi.: 2019. március 31. 
Hosszú távú hi.: 2019.december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Rövid távú: Célcsoport megismeri a képzéseket 
Közép távú: képzettség megszerzése 
Hosszú távú: nő a szakmai képzettséggel rendelkezők száma, javul a 
foglalkoztatottság.  

Dokumentáltság: felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, bizonyítvány 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiváltság hiánya, létszámhiány, nem indul a célcsoportnak megfelelő képzés, 
kevés álláshely 

Csökkentés eszközei: információval történő ellátás, meggyőzés, térségben 
jelentkezők bevonása 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: helyszín, helyi képzésnél 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: 
Napi rendszerességű tömegközlekedés (busz) biztosítása, megálló létesítése 
Hortobágy-Szásztelken 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hortobágy-Szásztelek a legnagyobb lakosságszámú külterületi településrésze 
Hortobágynak, amely a 33. sz. főúttól 6 km-re található, ahol kb. 191 ember él. A 
legközelebbi vasúti megállóhely Hortobágy-Halastón van, amely Szásztelekhez 8 
km távolságra van. A Volán járatai nem állnak meg csak a település központjában, 
így tömegközlekedés híján a munkába járás nehézkes és szinte lehetetlen – főleg a 
téli időszakban – amely a munkavállalás akadályát képezi. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Tömegközlekedési buszjárat megállóhelyének, útvonalának bővítése, Hortobágy-
Szásztelek megálló létesítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Az illetékes Volán Zrt. megkeresése 
2./ Tárgyalások 
3./ Megállapodás létrejötte 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Volán Zrt. 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Volán Zrt., a település országgyűlési képviselője 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Véghatáridő: 2019. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Megálló létesítése Hortobágy-Szásztelken  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem az önkormányzaton múlik, Volán profitorientált működése. 
Csökkentések eszközei: nincs ráhatásunk. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Pénzügyi erőforrás a Volán részéről 
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Intézkedés címe: 
Oktatási, felzárkóztató képzések, átképzések a szülők hatékony munkaerő-piaci 
integrációjának elősegítése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A HH és a HHH gyermekek szüleinek képzése, felzárkóztatása a hatékony 
munkaerő-piaci integráció és a rászorultság csökkentése 
Rövidtávú: Igény és erőforrás felmérés, megfelelő képzések felkutatása 
Középtávú: erőforrás, igény és képzési lehetőség összehangolása, képzés 
megindulása, sikeres átképzés, továbbképzése 
Hosszútávú: A szülők munkaerő-piaci integrációja 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ kérdőíves adatgyűjtés, igényfelmérés 2./ képzések feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a képző szervekkel 3./ képzés 4./ munkahelykeresés 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, képző szervek, Munkaügyi Hivatal 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Munkaügyi Hivatal, képző szervek pl.: SZGYF 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1./ 2019. január 31. 

2./ 2019. május 31. 
3./ 2019. december 31. 
4./ Véghatáridő: 2020. januártól folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Felnőttképzési szerződés, Tanúsítvány bizonyítvány, munkaszerződés, a HH és a 
HHH gyermekeknek létszámadatainak vizsgálata. 

Fenntarthatósága: a folyamatos képzés és munka-erőpiaci integrációban való 
segítés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kívánnak a képzési lehetőséggel élni, alacsony érdeklődés, nem sikerül a 
képzést követően sem elhelyezkedni, rászorultság megmarad. 
Csökkentésük eszközei: meggyőzés, előnyök hangsúlyozása, fórum. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: számítógép, nyomtató, papír 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: 
Az érintett gyermekek egyéni fejlesztése a tanórán kívüli programok számának 
növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

A hátrányos helyzetben élő gyermekek ismereteinek további bővítése, 
látókörének és képességeinek fejlesztése a tanórán kívüli programok 
szervezésével, a hátrányos helyzet csökkentése érdekében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Igényfelmérés, fejlesztési és felzárkóztatási irányvonalak meghatározása 
2./Pályázat keresés  
3./ Fejlesztő pedagógusok, szakemberek bevonása, szakkörök, tudományos 
diákkörök, szabadidős programok szervezése 

4./ szakkörök, tudományos diákkörök, szabadidős programok működésének 
beindulása 

Résztvevők és 
felelős 

Célcsoport, Szakemberek, civil szervezetek  
Felelős: Polgármester 

Partnerek Iskola, óvoda, tankerület, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Véghatáridő: 2019. szeptember 1.  

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A szakkörök, diákkörök működése, programok létrejötte 
Fotódokumentáció 
Folyamatos pályázatkeresés  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs rá igény, fontos a pedagógus szerepe. 

Nincs megfelelő pályázat, anyagi erőforrás hiánya, folyamatos pályázat figyelés, 
támogatók keresése 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: eszközök 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: Az idősek munkaerő-piaci helyzetére vonatkozó adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs adat 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Naprakész adatbázis évenkénti felülvizsgálattal 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Adatkör meghatározása Határidő: 2019. január 31.  

2. Adatgyűjtés (módszere kérdőív, kérdezőbiztos) Határidő: 2019. január 31.  

3. Adatfeldolgozás Határidő: 2019. május 31. 

Résztvevők és 
felelős 

Adatgyűjtést végzők 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Idősekkel foglalkozó szakemberek, családsegítő, szociális gondozó 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Véghatáridő: 2019. május 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Létrejön az adatbázis, mely évenkénti adatfrissítéssel naprakészen tartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kíván mindenki nyilatkozni, kérdőív nem érkezik vissza. 
Csökkentésük eszközei: kérdezőbiztos. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: számítógép, nyomtató, papír 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: Házi segítségnyújtás fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Településünk lakossága elöregedő, egyre több az idős, beteg ember, akik 
segítségre szorulnak. A házi segítségnyújtás ellátórendszerének bővítése szükséges 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növelése, ezzel párhuzamosan a 
gondozónők számának növelésével. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igényfelmérés 

2. Házi segítségnyújtást igénybe vevők felkutatása, bevonása.  

 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: önkormányzat, egyházi, civil 
Felelős: Polgármester 

Partnerek családsegítő, szociális gondozó, háziorvosok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1./ 2018. december 31. 
2./ 2019. március 1. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A szociális gondozók nyilvántartása képezi a dokumentáltság alapját. 
A házi segítségnyújtásban résztvevő szervezetekkel hosszú távú együttműködés 
kialakítása, mely a fenntarthatóságot biztosítja. 
Házi segítségnyújtásban résztvevők száma emelkedik. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem sikerül bővíteni az ellátotti létszámot. 
Csökkentésük eszközei: szervezetek közötti egymüttműködés kialakítása. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: számítógép, nyomtató, papír 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: 
A nők munka világába történő aktiválása foglalkoztatást segítő és képzési 
programokkal 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb, illetve nehézkes a 
visszatérés a munka világába  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Egyre többen vegyenek részt foglalkoztatást segítő, vagy felnőttképzési 
programokon, ezáltal sikeresen térjenek vissza a munka világába.  
Rövidtávú: adatgyűjtés, igényfelmérés, érintettek motiválttá tétele 
Középtávú: foglalkoztatást elősegítő programok, felnőttképzési programok 
feltérképezése, képző szervekkel kapcsolat kialakítása, képzés szervezése, 
érintettek képzésbe integrálás, sikeres befejezés 
Hosszútávú: női munkavállalók visszatérése a munkaerőpiacra 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Információ gyűjtése, kapcsolatfelvétel munkaügyi központtal, képző szervekkel 
2./ Partnerek, képző intézmények bevonása, szerződés megkötése, képzés 
megvalósulása 
3./  Munkahelyek felkutatás a Munkaügyi Hivatallal együttműködve 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport, Munkaügyi Hivatal, Képző szervek pl.: családgondozó 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Munkaügyi Hivatal, Humán Szolgáltató 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1./ 2018. december 31. 

2./ 2019. december 31. 
3./ 2020. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Felnőttképzési szerződés, tanúsítvány, csökkenő női munkanélküliségi létszám 
 
Programok, képzések folyamatos fenntartása, újraszervezése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kívánnak a képzési lehetőséggel élni 
Csökkentésük eszközei: meggyőzés, előnyök hangsúlyozása. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: számítógép, nyomtató, papír 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élőkre vonatkozó adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem rendelkezünk adatokkal a fogyatékkal élők számára, arányára, fogyatékossági 
típusára vonatkozóan, így rendkívül nehéz meghatározni azokat az irányvonalakat, 
amelyeket az önkormányzatnak a jövőben követnie kel. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Hortobágyon fogyatékkal élőkre vonatkozó Naprakész adatbázis létrehozása 
évenkénti felülvizsgálattal 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Adatkör meghatározása, adatgyűjtés (kérdezőbiztos és/vagy kérdőív)  Ha-

táridő: 2019. január 31.  

        2./ Adatfeldolgozás, adatbázis létrehozása 2014. március 31. 

Résztvevők és 
felelős 

Adatgyűjtést végzők, önkormányzat 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Családsegítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1./ 2019. január 31. 
2./ Véghatáridő: 2019. március 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Létrejön az adatbázis, mely évenkénti adatfrissítéssel naprakészen tartható. 

Adatbázis frissítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kíván mindenki nyilatkozni, kérdőív nem érkezik vissza. 
Csökkentésük eszközei: szervezetekkel való együttműködés. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás: közreműködők 
Tárgyi erőforrás: számítógép, nyomtató, papír 
Anyagi erőforrás: a tárgyi és humán erőforrások finanszírozása 
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Intézkedés címe: Önkormányzati tulajdonú középületek minél szélesebb körű akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzati tulajdonú középületek akadálymentesítése nem mindenütt 
megoldott.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az önkormányzat a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében 
célul tűzi ki , hogy megfelelő pályázati forrás felhasználásával az elkövetkező 5 
évben törekszik középületeinek akadálymentesítésére. 

Rövid: középületek akadálymentességének felmérése 
Közép: Anyagi fedezet előteremtése, tervezési feladatok 
Hosszú: Minden középület akadálymentesítésének megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1./ Állapotfelmérés  

2./ Pályázat források felkutatása, tervezés, pályázat benyújtása 

3./ Sikeres pályázat esetén megvalósítás 

 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat 
Felelős: Polgármester 

Partnerek Pályázatíró és pályázatfigyelő cég, vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1./ 2018. október 1. napjától pályázatfigyelés 
2./ Véghatáridő: pályázat függvényében megvalósítás, lehetőség szerint 2022. 
december 31. napjáig 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Állapotfelmérési dokumentáció 

Pályázati dokumentáció 
Tervdokumentáció 
Akadálymentes épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány 
Csökkentésük eszközei: pályázati források széleskörű feltérképezése. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás 
Anyagi erőforrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 munkanélküliség 
visszaszorítása a 
közfoglalkoztatás 
keresztül 

magas a 
munkanélküliség a 
településen 

A meglévő 
közfoglalkoztatási 
programok elegendőek 
a munkanélküliség 
csökkentéséhez. A 
jelenlegi programok 
működését továbbra is 
biztosítani kell a 
résztvevők számára. 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Közfoglalkoztatási 
Terve 

Rövidtávú tevékenység: 
felmérés készítése a 
munkanélküliek 
körében, 
közfoglalkoztatásba 
bevonhatók 
foglalkoztatása, 
valamint a települési 
szükséglet, igény 
felmérése. 

Középtávú 
tevékenység: szükséges 
programok, vagy a 
bővített létszám 
meghatározása. Hosszú 
távú tevékenység: 
pályázat benyújtása, 
megvalósítás, 
foglalkoztatás. 

Polgár-
mester 

Rövid: 
2018.december 1. 

Középtávú: 2019. 
február 15. 

Hosszú: 2019. 
március 1. 

humán erőforrás, 
pályázati forrás 

Humán, pénzügyi, 
pályázati, tárgyi 
(eszköz) 

Eredményességi 
mutató: program 
növekedés. 

Dokumentáltság: 
munkaszerződések, 
hatósági szerződés. 

Fenntarthatóság: 
projekt folyamatos 
fenntartása, 
ismétlése, 
esetlegesen új 
szükségletek 
felmérése. 

2 Felnőttképzési 
programok indítása 
a 
mélyszegénységbe
n élők részére 

A hátrányos 
helyzet sok 
esetben 
generációkon 
keresztül 
„öröklődik”. Sokan 
alulképzettek, nem 
rendelkeznek 
megfelelő 
szakképzettséggel, 
amely körülmény a 
munkaerő-piaci 
helyzetüket 
kedvezőtlenül 
befolyásolja. 
Képzések 

Az iskolázottsági, 
szakképzettségi szint 
emelése a célcsoportba 
tartozóknál 
felnőttképzési 
programokon keresztül, 
elősegítve a munkaerő-
piaci integrációjukat. 

Rövidtávú cél: 
Igényfelmérés. 
Középtávú cél: 
felnőttképzési 
programokat folytató 
központok felkutatása, 
együttműködés 
kialakítása, képzések 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Közfoglalkoztatási 
Terve 

1./ információ 
begyűjtése, adatgyűjtés 

2./ adatbázis elkészítése 
az érintettekről és a 
képzésekről 

3./ Tájékoztatás, 
közvetítés 

4./ Képző szervek 
megkeresése, 
szerződéskötés, képzés 
megszervezése 

5./ képzés beindulása, 
sikeres befejezése 

Polgár-
mester 

Rövidtávú hi.: 
2018. december 
31. 
Középtávú hi.: 
2019. március 31. 
Hosszú távú hi.: 
2019.december 
31. 

humán erőforrás, 
pályázati forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
helyszín, helyi 
képzésnél 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Rövid távú: 
Célcsoport 
megismeri a 
képzéseket 
Középtávú: 
képzettség 
megszerzése 
Hosszú távú: nő a 
szakmai 
képzettséggel 
rendelkezők száma, 
javul a 
foglalkoztatottság.  

Dokumentáltság: 
felnőttképzési 
szerződés, jelenléti 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

biztosításával 
munkaerő-piaci 
helyzetük javulhat. 

szervezése. 

Hosszú távú cél: 
piacképes szakma, 
szakképzettség 
megszerzése, 
elhelyezkedés. 

ív, bizonyítvány 

3 Napi 
rendszerességű 
tömegközlekedés 
(busz) biztosítása, 
megálló létesítése 
Hortobágy-
Szásztelken 

Hortobágy-
Szásztelek a 
legnagyobb 
lakosságszámú 
külterületi 
településrésze 
Hortobágynak, 
amely a 33. sz. 
főúttól 6 km-re 
található, ahol kb. 
191 ember él. A 
legközelebbi vasúti 
megállóhely 
Hortobágy-
Halastón van, 
amely 
Szásztelekhez 8 km 
távolságra van. A 
Volán járatai nem 
állnak meg csak a 
település 
központjában, így 
tömegközlekedés 
híján a munkába 
járás nehézkes és 
szinte lehetetlen – 
főleg a téli 
időszakban – amely 
a munkavállalás 
akadályát képezi 

 

 

 

Tömegközlekedési 
buszjárat 
megállóhelyének, 
útvonalának bővítése, 
Hortobágy-Szásztelek 
megálló létesítése. 

Hortobágy Község 
Költségvetési 
Koncepciója, 
Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja 

1./ Az illetékes Volán 
Zrt. megkeresése 
2./ Tárgyalások 

3./ Megállapodás 
létrejötte 

Polgár-
mester 

Véghatáridő: 
2019. december 
31. 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 

Pénzügyi erőforrás 
a Volán részéről 

Megálló létesítése 
Hortobágy-
Szásztelken 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Oktatási, 
felzárkóztató 
képzések, 
átképzések a 
szülők hatékony 
munkaerő-piaci 
integrációjának 
elősegítése 
érdekében 

Sok a hátrányos 
helyzetű és 
halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

A HH és a HHH 
gyermekek szüleinek 
képzése, 
felzárkóztatása a 
hatékony munkaerő-
piaci integráció és a 
rászorultság 
csökkentése 
Rövidtávú: Igény és 
erőforrás felmérés, 
megfelelő képzések 
felkutatása 
Középtávú: erőforrás, 
igény és képzési 
lehetőség 
összehangolása, képzés 
megindulása, sikeres 
átképzés, 
továbbképzése 

Hosszú távú: A szülők 
munkaerő-piaci 
integrációja 

Hortobágy Község 
Köznevelési- 
Fejlesztési Terv, 
Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja 

1./ kérdőíves 
adatgyűjtés, 
igényfelmérés 

2./ képzések 
feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a 
képző szervekkel 

3./ képzés 

4./ munkahelykeresés 

Polgár-
mester 

1./ 2019. január 
31. 
2./ 2019. május 
31. 
3./ 2019. 
december 31. 
4./ Véghatáridő: 
2020. januártól 
folyamatos 

 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
számítógép, 
nyomtató, papír 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Felnőttképzési 
szerződés, 
Tanúsítvány 
bizonyítvány, 
munkaszerződés, a 
HH és a HHH 
gyermekeknek 
létszámadatainak 
vizsgálata. 

Fenntarthatósága: 
a folyamatos 
képzés és munka-
erőpiaci 
integrációban való 
segítés 

2 Az érintett 
gyermekek egyéni 
fejlesztése a 
tanórán kívüli 
programok 
számának növelése 

Sok a hátrányos 
helyzetű és 
halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

A hátrányos helyzetben 
élő gyermekek 
ismereteinek további 
bővítése, látókörének 
és képességeinek 
fejlesztése a tanórán 
kívüli programok 
szervezésével, a 
hátrányos helyzet 
csökkentése érdekében. 

Hortobágy Község 
Köznevelési- 
Fejlesztési Terv, 
Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja 

1./ Igényfelmérés, 
fejlesztési és 
felzárkóztatási 
irányvonalak 
meghatározása 
2./Pályázat keresés  
3./ Fejlesztő 
pedagógusok, 
szakemberek bevonása, 
szakkörök, tudományos 
diákkörök, szabadidős 
programok szervezése 

4./ szakkörök, 
tudományos diákkörök, 
szabadidős programok 
működésének 
beindulása 

Polgár-
mester 

Véghatáridő: 
2019. szeptember 
1. 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
eszközök 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

A szakkörök, 
diákkörök működése, 
programok létrejötte 
Fotódokumentáció 
Folyamatos 
pályázatkeresés 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők munka 
világába történő 
aktiválása 
foglalkoztatást 
segítő és képzési 
programokkal 

A munkanélküliség 
aránya a nők 
esetében 
magasabb, illetve 
nehézkes a 
visszatérés a 
munka világába 

Egyre többen vegyenek 
részt foglalkoztatást 
segítő, vagy 
felnőttképzési 
programokon, ezáltal 
sikeresen térjenek 
vissza a munka 
világába.  
Rövidtávú: adatgyűjtés, 
igényfelmérés, 
érintettek motiválttá 
tétele 
Középtávú: 
foglalkoztatást 
elősegítő programok, 
felnőttképzési 
programok 
feltérképezése, képző 
szervekkel kapcsolat 
kialakítása, képzés 
szervezése, érintettek 
képzésbe integrálás, 
sikeres befejezés 

Hosszútávú: női 
munkavállalók 
visszatérése a 
munkaerőpiacra 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Közfoglalkoztatási 
Terve 

1./ Információ 
gyűjtése, 
kapcsolatfelvétel 
munkaügyi 
központtal, képző 
szervekkel 
2./ Partnerek, képző 
intézmények 
bevonása, szerződés 
megkötése, képzés 
megvalósulása 

3./  Munkahelyek 
felkutatás a 
Munkaügyi Hivatallal 
együttműködve 

Polgármester 1./ 2018. 
december 31. 
2./ 2019. 
december 31. 
3./ 2020. 
december 31. 

 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
számítógép, 
nyomtató, papír 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Felnőttképzési 
szerződés, 
tanúsítvány, 
csökkenő női 
munkanélküliségi 
létszám 

Programok, 
képzések 
folyamatos 
fenntartása, 
újraszervezése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek 
munkaerő-piaci 
helyzetére 
vonatkozó 
adatbázis 
létrehozása 

Nincs adat Naprakész adatbázis 
évenkénti 
felülvizsgálattal 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Szolgáltatástervez
ési Koncepciója 

Adatkör meghatározása 
Határidő: 
2014. január 31.  
Adatgyűjtés módszere 
(kérdőív, kérdező-
biztos) Határidő: 2014. 
január 31.  
Adatfeldolgozás 
Határidő: 
2014. május 31. 

Polgármeste
r 

Véghatáridő: 
2019. május 31. 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
számítógép, 
nyomtató, papír 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Létrejön az 
adatbázis, mely 
évenkénti 
adatfrissítéssel 
naprakészen 
tartható. 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

2 Házi 
segítségnyújtás 
fejlesztése, 
bővítése 

Településünk 
lakossága 
elöregedő, egyre 
több az idős, beteg 
ember, akik 
segítségre 
szorulnak. A házi 
segítségnyújtás 
bővítése szükséges 

Házi segítségnyújtást 
igénybe vevők 
számának növelése, 
vagy tevékenységük 
kiszélesítése az 
ellátottak számának 
növelésével. 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Szolgáltatástervez
ési Koncepciója 

1./ Igényfelmérés 

2./ Házi segítségnyújtást 

igénybe vevők felkuta-

tása, bevonása 

 

Polgár-
mester 

1./ 2018. 
december 31. 

2./ 2019. 

március 1. 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
számítógép, 
nyomtató, papír 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Házi 
segítségnyújtásban 
résztvevők száma 
emelkedik. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal élőkre 
vonatkozó 
adatbázis 
létrehozása 

Nem rendelkezünk 
adatokkal a 
fogyatékkal élők 
számára, arányára, 
fogyatékossági 
típusára 
vonatkozóan, így 
rendkívül nehéz 
meghatározni 
azokat az 
irányvonalakat, 
amelyeket az 
önkormányzatnak 
a jövőben követnie 
kel. 

Hortobágyon 
fogyatékkal élőkre 
vonatkozó Naprakész 
adatbázis létrehozása 
évenkénti 
felülvizsgálattal 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Szolgáltatástervez
ési Koncepciója, 
Hortobágy Község 
Költségvetési 
Koncepciója 

1./ Adatkör meghatáro-

zása, adatgyűjtés (kér-

dezőbiztos és/vagy 

kérdőív)  

Határidő: 2019. január 

31. 

2./ Adatfeldolgozás, 
adatbázis létrehozása 
2019. március 31. 

Polgár-
mester 

1./ 2019. január 
31. 

2./ Véghatáridő: 
2019. március 31. 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás: 
közreműködők 
Tárgyi erőforrás: 
számítógép, 
nyomtató, papír 

Anyagi erőforrás: 
a tárgyi és humán 
erőforrások 
finanszírozása 

Létrejön az 
adatbázis, mely 
évenkénti 
adatfrissítéssel 
naprakészen 
tartható. 

Adatfázis frissítése 

2 Önkormányzati 
tulajdonú 
középületek minél 
szélesebb körű 
akadály-
mentesítése 

Az önkormányzati 
tulajdonú 
középületek 
akadálymentesítés
e nem mindenütt 
megoldott. 

Az önkormányzat a 
fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének 
biztosítása érdekében 
célul tűzi ki, hogy 
megfelelő pályázati 
forrás felhasználásával 
az elkövetkező 5 évben 
törekszik 
középületeinek 
akadálymentesítésére. 

Rövid: középületek 
akadálymentességének 
felmérése 
Közép: Anyagi fedezet 

Hortobágy Község 
Gazdasági 
Programja, 
Hortobágy Község 
Szolgáltatástervez
ési Koncepciója, 
Hortobágy Község 
Költségvetési 
Koncepciója 

1./ Állapotfelmérés  

2./ Pályázat források 

felkutatása, tervezés, 

pályázat benyújtása 

3./ Sikeres pályázat 

esetén megvalósítás 

 

Polgár-
mester 

1./ 2018. október 
1. napjától 
pályázatfigyelés 

2./ Véghatáridő: 
pályázat 
függvényében 
megvalósítás, 
lehetőség szerint 
2022. december 
31. napjáig 

humán erőforrás, 
pénzügyi forrás 

Humán erőforrás 

Anyagi erőforrás 

Állapot felmérési 
dokumentáció 
Pályázati 
dokumentáció 
Tervdokumentáció 
Akadálymentes 
épületek száma 
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 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az 

intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

előteremtése, tervezési 
feladatok 
Hosszú: Minden 
középület 
akadálymentesítésének 
megvalósítása 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.  

- 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
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- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Dr. Ácsné Dr. 

Berke Gabriella a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hortobágyi 

Kirendeltségének kirendeltség-vezetője és Szabóné Kovács Judit a Balmazújvárosi Közös 

Önkormányzati Hivatal Hortobágyi Kirendeltségének igazgatási és titkársági csoportvezető 

felel.  

Az ő feladatuk és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

Folyamatosan együttműködnek a HEP Fórum vezetőjével. 

Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzik. 

Felelnek azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

Figyelemmel kísérik azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

Támogatniuk kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

Kötelességük az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában. 

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
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szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Hortobágy község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Hortobágy község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………/2018. számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
 
 
 
Hortobágy, 2018. 09. 28. Vincze Andrásné 
 polgármester 
 
A Hortobágy Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya 
Dátum Partner aláírás 
 
Háziorvos 
1. körzet 
Dátum Partner aláírás 
 
 
Háziorvos 
2. körzet 
Dátum Partner aláírás 
 
 
Védőnő 
Dátum Partner aláírás 
 
 
Hortobágyi Nyitnikék Óvoda 
Dátum Partner aláírás 
 
 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 
Dátum Partner aláírás 
 
 
Hortobágyi Szociális Szolgáltató  
Dátum  Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék161 

NÉV17 
HEP részei18 

Aláírás19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Balmazújvárosi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya 
R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Háziorvos 
1. körzet 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Háziorvos 
2. körzet 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Védőnő R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Hortobágyi Nyitnikék Óvoda R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Petőfi Sándor Általános Iskola és 
Kollégium 

R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

Hortobágyi Szociális Szolgáltató R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T R É T  

 

                                                           
16  Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri 

aláírással” igazolt dokumentum 
17  A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
18  A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az 

elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
 R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
19  Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


