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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 ahelyi esélyegyenlőségi 

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

rendelkezéseivel, Kömlő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, 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. 

A település bemutat{sa 
 

Kömlő Heves megye déli részén, a hevesi nyílt ártéren, a 3212-es és a 32 113-as 

utak találkozásánál, Heves városától 13 km-re délkeletre fekvő település.  Területe hordalékkúp-

síkság, a tengerszint feletti magasság 100 m alatt van. Legnagyobb kiemelkedései a határhalmok. A 

gyér lefolyású terület vizeit a Görbe-ér vezeti le. A talajvíz mélysége 2 méter(!), az artézi kutak kis 

vízhozamúak. A vidék hidrológiai tengelyében a Tisza folyó halad, melyet mintegy 40 km 

szélességben kísér a hevesi nyílt ártér. Talajai a réti és szikes talajok. 

Természetes növényzete kismértékben tatár juharos lösztölgyesekből, nagyobb részben lágy szárú 

fajokból áll. Állatai elsősorban kisvadak és madárfajok, de őshonos és védett a gyakran több 

tucatnyi túzokpopuláció. 

A fő közlekedési utakhoz viszonyított helyzete az M3-as autópálya megépítésével kedvezővé vált, 

hiszen a füzesabonyi csomópont a községtől mindössze 13 km-re található. Városközpontja a 

közeli Heves, míg a megyeszékhely: Eger 36 km-re található északi irányban. A Kál-Kápolna–

Kisújszállás-vasútvonal mentén legközelebbi vasútállomása Tarnaszentmiklós. 

 Története 
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Első okleveles említése 1261-ben Kumleud névalakban történt, egy 1343-as 

oklevélben Kumleu néven olvasható. 1458-ban és 1478-ban Kemle és Kwmle alakban említették az 

oklevelek. 

1416-ban Zsigmond király, mint elpusztult és lakatlan helységet Kompolti Istvánnak 

adományozta. 1468 és 1478 között a Tarkövi családnak volt itt birtoka, amit 

az egri püspöknek zálogosítottak el. Az 1546. évi összeírás szerint a falu birtokosa Balassa 

Zsigmond volt. 1549 előtt elnéptelenedett, de a lakosság hamar visszatért, s a 16. század végéig 

lakott volt a falu. 1553-ban Tarcsay György birtoka, aki Dobó Istvánnak adja zálogba. 1592-ben 

István fia, Ferenc Rákóczi Zsigmondnak zálogosította el: ettől az időponttól 1707-ig a Rákóczi-

család volt a birtokos. 

A falu az 1600-as évek elején pusztult el, és puszta maradt egészen 1770-ig. 1672-ben I. Rákóczi 

Ferenc még eltiltotta az átányiakat a kömlői szántóföldek elfoglalásától, de 1674-től évi másfélszáz 

forintért már jogosan bérbe vehették azokat. Később a losonci Szíjártó András és fia, István zálogos 

pusztája volt, akik a bérletért már 300 forintot kértek az átányiaktól. II. Rákóczi Ferenc 1707-ben 

Kömlő pusztát cserébe adta Telekessy István egri püspöknek Sajóhídvég pusztáért, s ettől kezdve az 

egri, majd 1804-től a szatmári püspökség birtokaként szerepelt. Kömlő puszta határát 1770-

ig Átány, Tiszanána és Kisköre lakosai bérelték. Mivel a tiszanánaiak megtagadták a kömlői határ 

használatáért kiszabott súlyosabb robot kiszolgáltatását, ezért Eszterházy Károly egri 

püspök 1770. március 13-án elrendelte, hogy a pusztát más falvakból álló telepesekkel kell 

benépesíteni. Néhány héten belül 95 telepes érkezett Tarnaszentmiklósról, Pélyről, Dormándról és 

20 más hevesi és nógrádi faluból. 

 

A katolikus templom 

Ulrich János, a püspök jószágigazgatója a betelepülők számára, építkezésre, egymást derékszögben 

metsző, nyílegyenes utcasorokat mért ki, meghatározva ezzel a település mai arculatát. A házakat 

vályogból, téglakéménnyel, nádtetővel és nádkerítéssel kellett felépíteni. A jószágigazgató 6 évvel 

később már teljesen beépült utcahálózatról tudósít, és megállapítja, hogy messze földön nem látni 

ilyen rendezett települést. Az újratelepített község népessége fokozatosan növekedett (1775: 989 

fő, 1799: 1430 fő, 1816: 1628 fő, 1849: 1988 fő, 1869: 2155 fő), és a 19. század végére meghaladta 

a 2900 főt, akik 516 házban laktak. A 19. század végén és a 20. század elején az itt lakók 

fogyasztási- és hitelszövetkezetet tartottak fenn. 

A világháborúk jelentős áldozatokat követeltek Kömlőn is. Az első világháborúban 106 katona esett 

el. A második világháború idején, 1944. november elején foglalták el a községet a szovjet csapatok, 

de a település többször is gazdát cserélt, aminek következtében sok volt a polgári áldozat is. 

1949-ben 3294 fő lakott Kömlőn. 1950-től 1990-ig önálló tanácsú község, majd az 1990-es, és a 

későbbi önkormányzati választásokon főként független képviselőkből álló testület alakult, 

amelyet 1994-ben Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása követett.
[2]
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Tiszanána jelene: 

Kömlő a hevesi Járás egyik kis települése. A képviselő-testület nagy figyelmet fordít a község 

természeti értékeinek megőrzésére. Külterületének nagy része a Natura 2000 természetvédelmi 

területhez tartozik.   

Utcái rendezettek, portái gondozottak, az Önkormányzat és intézményeinek épületei felújítottak, 

folyamatosan karbantartottak. Az utcák aszfaltozását az önkormányzat szem előtt tartja, azokat 

pályázati pénzek elnyerésével igyekszik folyamatosan felújítani. A település vezetékes vízzel, 

gázzal, felújított villamos energia hálózattal, kábeltelevíziós-, és telefonhálózattal ellátott. A falu 

lakossága számára biztosított a szélessávú internet hozzáférés. A szennyvízkezelést több 

településsel közös beruházásban megvalósult szennyvíztisztító telep biztosítja, a kommunális 

hulladékszállítás szintén megoldott.   

A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, talajösszetételéből adódóan 

elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására alkalmas.  Több család megélhetését biztosítja 

mezőgazdasági termelőtevékenység, illetve a méhészkedés (mezőgazdasági vállalkozó, Bt., családi 

vállalkozás, őstermelés stb.) ezek azonban nagy létszámú munkaerőt nem foglalkoztatnak 

Köm,lő község, a nagyobb főközlekedési útvonalaktól 20-25 km esik, M3 autópálya, 31-32-33 

főútvonalak. Autóbusz közlekedése teljesen megoldott.  

 Nagyobb ipari üzemek nem létesültek, de működik több állattartó telep a községben.  Az 

önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a településen, (alkalmazottakközmunkások stb.).  

A faluban több bolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban élelmiszer, műszaki és vegyi árú, 

mezőgazdasági termékek) a lakosok számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran 

vásárolnak az emberek Hevesen, illetve Egerben a nagyobb üzletláncok áruházaiban.    

A településen Postahivatal, Gyógyszertár működik. 

A település nevezetességei:   

• Római katolikus templom  

• Könyvtár   

• Szoborkert  

• Emlékművek  

• Tájház 

• Ártézi kút  

A képviselő-testület 2001. évben kihirdetett rendeletével alkotta meg a település jelképeit, a címert 

és zászlót.   

A községben Polgármesteri Hivatal, helyi Önkormányzat, valamint 2013. január 1-től Tiszanána 

községgel közös önkormányzati hivatalként segíti a település működését és a lakosság életét.   



 

 

Tiszanána területe:     4922 ha  

Belterülete:                               …… ha  

Lakónépesség száma (2018.):                         1975 fő 

 Ingatlanok száma   (2017.):     673 db 

Az önkormányzat intézményei:   

• Óvoda  

• Védőnői szolgálat  

• Kömlő Felemelkedéséért Nonprofit kft  

• Háziorvosi szolgálat  

• Iskola ( tankerületi fenntartás)  

• Könyvtár  

• Napközis konyha  

 

A településen számos civilszervezet tevékenykedik:     

• Kömlő Népe Alapítvány 

• Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

• Vadásztársaság  

• Polgárőrség  

• Sportegyesület  

•  

A településen egy alapítvány működik:  

• Kömlő Népe Alapítvány 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1927 bázis év 

2013 1914 99,3% 

2014 1881 98,3% 

2015 1910 101,5% 

2016 1879 98,4% 

2017 1952 103,9% 

 
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 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 
0302) 

981 971 1 952 50,26% 49,74% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     98   

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 243 240 483 12,45% 12,30% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 60 44 104 3,07% 2,25% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 554 506 1 060 28,38% 25,92% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 49 51 100 2,51% 2,61% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 75 130 205 3,84% 6,66% 
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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 
(%) 

(TS 0401) 

2012 224 482 46,47% 

2013 221 486 45,47% 

2014 214 475 45,05% 

2015 219 483 45,34% 

2016 205 483 42,44% 

2017 200 490 40,82% 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A település öregedési indexe mutatja, hogy túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a 

népesség szerkezete. Az esélyegyenlőség szempontjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

fiatalos szerkezet miatt nagyobb figyelmet kell fordítani az oktatási intézményekre a jövőben.  

 

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 39 48 -9 -4,6 

2013 40 73 -33 -16,9 

2014 28 75 -47 -24,49 

2015 60 51 9 -4,6 

2016 61 68 -7 -3,59 

2017 68 60 8 -3,5 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonz ereje  az előző évekhez képest stagnál.  A falu 

minden szempontból élhető település, kivéve a helyben található munkahelyek számát.  

Amennyiben a lakosság, főleg a fiatalok számára a munkához való hozzáférés megoldódna, a 

helyben maradás sem jelentene számukra gondot. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések 

száma 
(TS 0701) 

Halálozások 
száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 33 21 12 

2013 43 16 27 

2014 37 18 19 

2015 27 28 -1 

2016 32 14 18 

2017 36 28 8 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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    A természetes szaporodás 2013 évtől pozitívra változott, ami azt jelenti, hogy az élve születések 

száma már magasabb, mint az elhalálozások száma 

Értékeink, küldetésünk 
 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi előírásainak 

betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső célként minden 

állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet 

különböző területein.   

Így: a 

• tanulásban,   

• a szociális és egészségügyi ellátásban,   

• a munkához jutásban,   

• a fizikai környezetben,   

• a közszolgáltatások elérésében.   

 

Célok  
 

A helyi esélyegyenlőségi program átfogó célja  

Kömlő Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja 

a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol minden lakossal szemben 

érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat 

és intézményei, valamint a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.    

 

Kömlő község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:   

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,   

• a diszkriminációmentességet,   

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
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intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.   

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 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.   

 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi 

területek mindegyikén:  

• a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,   

• a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében,  

• akadálymentesítésben,  

• a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,   

• a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,  

• más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában   

 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.   

Továbbá 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 a HEP 

IT tartalmazza.   

 

Fő célkitűzéseink: 

• az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok 

meghozatalában, intézkedések megtételében,  

• a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése, a megkülönböztetéstől mentes 

gondolkodás erősítése,  

• egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű 

csoportok számára:  

 

- időskorú személyek,   

- fogyatékossággal élő emberek, - munkanélküli emberek, - munkába visszatérő 

személyek,   

- pályakezdő fiatalok,  

- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők, - mélyszegénységben élők és 

roma származású emberek,   

- alacsony iskolai végzettségű személyek.  

 

• Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében    

- a közoktatási,   

- a foglalkoztatási -  

- a közművelődési,  

- a szociális,  

- az egészségügyi,  

- más közszolgáltatási területen.  



 

 

-  

Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzése  
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából.   

 

1.Jogszabályi háttér bemutatása  
 „(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”
2
 

1.1A 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 rendeleti,   

• 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 

• 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 politikához: EU 

2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia.      

1.2Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása   

 

Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 

készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 

mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és 
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idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 

helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a 

társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. 

Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés 

megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a 

közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket 

kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve 

javítják foglalkoztatási esélyeiket.   

Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott 

döntéseknek. Kömlő Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, 

törvényi előírások betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság 

alapvető létfeltételeit, a település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások 

közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.   

 

Kömlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. 

pont és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat  

Szervezeti és Működési Szabályzatában az önkormányzat által ellátott feladat- és 

hatásköröket az alábbiakban határozza meg.   

 

„(1) A Képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati jogokat, ellátja a 

jogszabályokban meghatározott és az önként vállalt feladatokat.   

 

Az önkormányzat feladata, hatásköre: 

 

 Az önkormányzat kötelező feladatként köteles gondoskodni:   

 a./  az egészséges ivóvíz ellátásról,  

 b./   az óvodai nevelésről,   

 c./   az egészségügyi és szociális alapellátásról, gyermek és ifjúsági   

  feladatok ellátásáról  

 d./   a közvilágításról,  

 e./   a helyi közutak és köztemető fenntartásáról,  

 f./   köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését,  

 g./   a Hivatal működtetéséről,  

 h./   köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, helyi     

  hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról  

 i./   helyi közművelődési tevékenység támogatásáról  

 j./   települési könyvtár ellátásról  

 k./   épített és természeti környezet védelméről, településrendezésről  

 l./   vízgazdálkodásról  

 m./   vagyongazdálkodásról  



 

 

 n./   helyi tűzvédelmi feladatokról    

 

 Az önkormányzat önként vállalt feladatai során gondoskodik:  

a./   sport támogatásáról    

 b./   civil szerveződések, szervezetek támogatásáról  

 c./  vállalkozás élénkítő környezet megteremtéséről  

 d./   felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok támogatásáról  

 e./   település üzemeltetési feladatai ellátására gazdasági társaságot alapíthat 

 

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti feladat és hatásköröket érintő helyi 

rendeletek alkotása, végrehajtása.  

2.Stratégiai környezet bemutatása  
 

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

Kömlő Község A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 

településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 10/2017 

(VII.28.) önkormányzati rendeletet 2017 évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások 

hatálya kiterjed Kömlő Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet 

felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, 

bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést 

megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet  

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A 

korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.  Ezzel együtt a 

feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve 

egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi 

költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben 

vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik 

ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő 

képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az 

önkormányzat költségvetési koncepciója.   

Kömlő Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának célja a településen élő 

szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szoláltatási feladatok, továbbá a biztosított 

ellátási formák megszervezése, módjának meghatározása.  

Az egészségterv célja Kömlő község lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen 

keresztül az itt élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló 

tényezők változtatásán keresztül. Az egészségterv megvalósítása a Kömlőinek testi, lelki és 

szociális „jól-létét” kell, hogy szolgálja.   

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Kömlő Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:   

• Hevesi Többcélú Kistérségi Társulás   

• Régiocom Társulás  

 

Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a 

kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a 

közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.   

 



 

 

2.3A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása    

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI 

Nonprofit Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Nonprofit Kft.), TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 

Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Mák, a helyi Önkormányzat adatbázisa, 

valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.   

3.A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége  

 

A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. 

Ezen elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

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

önerőből kitörjenek.    

Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan 

jövedelmi szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval 

nyomorban.  Minden társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt 

emberekkel.   

 

A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal 

élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi 

probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy 

akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, 

bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként 

vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus 

értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő lakótársunk (család) jelenleg nincs. 

Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a 

szerény körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.    

  A 2011 évi népszámlálási adatok alapján 318 fő, a lakosság 31,9 %-a vallotta magát a cigány 

kisebbséghez tartozónak. Más kisebbséghez tartozók aránya nem számottevő, 1 fő 

szlovák kisebbséghez tartozónak vallotta magát.  

    Kömlő lakosságát figyelembe véve 2011. évben összességében a magyar és cigány 

származású lakosság aránya 30-70 %-ra becsülhető. 

Megállapítható, hogy a településen élők nem vállalják fel a nemzeti hovatartozásukat.   

3.1Jövedelmi és vagyoni helyzet   

A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt 

évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb.  Ennek 

legfőbb oka az országos átlagot meghaladó munkanélküliség, annak ellenére, hogy az 

elmúlt öt évben csökkent az álláskeresők száma. 

A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az 

viszont az idősek elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de 

takarékoskodnak, gondolván arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, 

anyagi megterheléssel ne sújtsa.   

 A településen 673 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú 

családi házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi 

helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások 

kb. 70 %-a komfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet). A színvonal 



 

 

tekintetében nincs nagy eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta 

is van, de ezek sem a luxus kategóriába tartoznak.  

Az önkormányzat adatbázisa szerint 400-500 db különböző gépjármű van a lakosság 

tulajdonában.  

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

„A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és 

kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a 

munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.  

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. 

törvény (Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad 

megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek 

feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.   Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- 

és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – 

biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 

bevonását.   

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 

foglalkoztatási feladatainak ellátása során  

• közfoglalkoztatást szervez,  

• figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,  

• döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai követelményeit,   

• az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez 

támogatást nyújt.   

Heves megyében a munkanélküliségi rátát tekintve a Hevesi Járást senki nem előzi meg. 

Az országos adatokhoz képest még mindig magas a munkanélküliek száma. 

 Az útólsó két évben a település 40 km körzetében megindult a munkaerő kereslet, de ez 

jórészt a szakképzett munkavállalóknak ad elhelyezkedési lehetőséget. 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás 

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

Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, 

munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a 

különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.   

 
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 

(TS 0803) 
Nő 

(TS 0804)         
Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 643 603 1 246 181,75 28,3% 155 25,7% 337 27,0% 

2013 642 602 1 244 152,5 23,8% 135,75 22,5% 288 23,2% 



 

 

2014 634 595 1 229 139 21,9% 115,75 19,5% 255 20,7% 

2015 649 607 1 256 117,5 18,1% 120,75 19,9% 238 19,0% 

2016 663 601 1 264 72,75 11,0% 66,5 11,1% 139 11,0% 

2017 662 600 1 262 75,25 11,4% 77,25 12,9% 153 12,1% 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 

 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Kömlőn a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az 

arány a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint 2013. évtől csökkent a nyilvántartott 

munkanélküliek száma. Még mindig az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató (közfoglalkoztatás) 

havi átlagos létszám meghaladja a 175 főt, ami az előző évekhez képest csökkent. Az önkormányzat 

részt vesz a Belügyminisztérium által meghirdetett Startmunka programokban, 2019 évre három 

projektre adta be  igényét, 89 fő foglalkoztatására egy éves időtartamra, illetve hagyományos 

közfoglalkoztatásban 80 főt alkalmazunk. 

 

 

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

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

337 290 255 235 139 111 
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20 év alatti (TS 1002) 
Fő 8,75 10 18,75 21 12,25 12 

% 2,6% 3,5% 7,4% 8,9% 8,8% 10,8% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 59,75 49 29,5 31,5 16,75 21 

% 17,7% 16,9% 11,6% 13,4% 12,0% 19,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 49,75 43,5 33,5 25,25 15,25 10,25 

% 14,8% 15,0% 13,2% 10,7% 11,0% 9,3% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 35,75 33 31,5 25 15,75 11 

% 10,6% 11,4% 12,4% 10,6% 11,3% 9,9% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 43,5 31,75 31 30,25 14,75 14 

% 12,9% 11,0% 12,2% 12,9% 10,6% 12,6% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 40,25 28,5 23,75 21 14 10 

% 12,0% 9,8% 9,3% 8,9% 10,1% 9,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 42 32,75 26 26,25 14,5 6,25 

% 12,5% 11,3% 10,2% 11,2% 10,4% 5,6% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 31 29,25 28,25 26 14,5 10,75 

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

55-59 év (TS 1010) 
Fő 22,25 28,75 27,5 20,75 11,7 5,25 

% 6,6% 9,9% 10,8% 8,8% 8,4% 4,7% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 3,75 3,25 5 8,25 9,75 10,25 

% 1,1% 1,1% 2,0% 3,5% 7,0% 9,3% 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti  bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 

hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. A 

táblázatból kiderül, a településen a legnagyobb számban az 59 év fölöttiek vannak.  
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 75,9% 60,0% 24,1% 40,0% 

2011 84,3% 76,0% 15,7% 24,0% 

 

 

 

 

 

 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 2011. évi népszámlálási adatok alapján  a 

felére csökkent, ez annak tulajdonítható, hogy az idősebb korosztályból sokan már nem élnek, akik 6 

elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek, illetve a foglalkoztatási osztály 

által szervezett képzésekkel csökkent a számuk. 

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

szerint 
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Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 337 59,25 17,6% 181 53,7% 96,5 28,7% 

2013 288 49 17,0% 158,5 55,0% 80,75 28,0% 

2014 255 46,5 18,3% 148,5 58,3% 59,75 23,5% 

2015 238 42,75 17,9% 143,25 60,1% 52,75 22,1% 

2016 139 23,75 17,1% 78,5 56,4% 37 26,6% 

2017 153 21 13,8% 89,75 58,9% 41,75 27,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 

A településen az Önkormányzat és intézményei, az Oktatási Intézmények foglalkoztatnak magasabb 

iskolai végzettséggel- rendelkező munkavállalókat. 

A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, a Munkaügyi kirendeltségek által szervezett 

képzéseknél a felzárkóztatás elérhető, illetve 2015 évtől már megjelentek az OKJ képzések is.   

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások   

A szociális törvény célja:  

„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
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(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.  

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, 

valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek 

és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”
3
 A szociális ellátás formái:  

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás 

nyújtható.  

A járási Hivatal által biztosított ellátásokon túl az önkormányzat helyi rendeletében 

meghatározottak alapján nyújt támogatást: 

(1) Pénzbeli rendszeres támogatás: 

a) települési lakhatási támogatás, 

b) települési gyógyszertámogatás 

c) hulladékszállítási támogatás, 

              d)  rendszeres települési támogatás 

    (2) Pénzbeli eseti támogatás: 

a) rendkívüli települési támogatás 

b) temetési támogatás 

c) hátralékkezelési támogatás 

d) szociális kölcsön 

e) eseti gyógyszer támogatás 

f) települési támogatás egyéb célokra    

    (3) Egyéb támogatás: 

                                                           
 



 

 

a) autóbusz igénybevétele 

b) szociális tanulmányi ösztöndíj 

c) rezsi költség támogatás 

d) beiskolázási támogatás 

e) osztálykirándulás támogatása 

f) véradók támogatása 

g) Bursa Hungarica 

h) Arany János tehetség gondozás támogatása 

 

(4) Természetbeni támogatás: 

 

a) köztemetés, 

b) szociális tüzelő 

c) gyermek étkeztetés 

d) szociális étkeztetés 

e) közkifolyó szolgáltatási díja 

f) rágcsáló mentesítés 

g) karácsonyi utalvány nyugdíjasoknak 

h) mikulás csomag 

i) könyv kelengye csomag 

 

(5) Személyes gondoskodás 

a) étkeztetés 

b)  házi segítségnyújtás 

c) családsegíté 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 1 246 3,25 0,3% 

2013 1 244 4 0,3% 

2014 1 229 5,5 0,4% 

2015 1 256 3 0,2% 

2016 1 264 5 0,4% 

2017 1 262 8,75 0,7% 

 



 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott 
álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

 Fő Fő % 

 2012 337 9 2,7% 

 2013 288 5,75 2,0% 

 2014 255 10 3,9% 

 2015 238 9,75 4,1% 

 2016 139 12 8,6% 

 2017 153 15,35 10,1% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     A helyzetelemzés során az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a településen élők körében a 

regisztrált munkanélküliek száma csökken, az álláskeresési járadékban részesülők száma viszont 

lényegesen nem változik, mert már az ellátás megállapításához 365 nap munkaviszony szükséges.  
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos havi 
száma (2015. március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2012 134,25   10,77%   0,00% 

2013 127   10,21%   0,00% 

2014 77,25   6,29%   0,00% 

2015 111   8,84%   0,00% 

2016 30 6 2,37% 129 92,64% 

2017 46,35 7 3,67% 120 78,69% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 
 

   

      

 

 

 
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

A munkanélküliek száma magasabb, mint az foglalkoztatáshelyettesítő támogatásban, álláskeresési 
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segélyben. illetve álláskeresési járadékban részesülők száma. Elég magas az ellátásnélküli regisztrált 

álláskeresők száma, ami főképp a Járási Hivatalnál eszközölt szankciókból adódik. 

3.4Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció  

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2012 673 25 

2013 673 22 

2014 673 18 

2015 673 10 

2016 673 8 

2017 673 5 

 

 

A táblázatban szereplő elégtelen lakhatási körülmények oszlopban szereplő adatok becsültek. Az 

önkormányzat adatszolgáltatása alapján. Az emelkedő számok abból adódnak, hogy a lakosság egy 

töredék része lelakja a házakat és költözik tovább.  

A településen az ingatlanok 95%-án hozzáférhető az áram,-a gáz,-a vezetékes ivóvíz, szennyvíz, 

hulladékszállítás, televízió, és internet szolgáltatás. 

A település területén a kiépített járda hossza 35 km, a kiépített utak hossza 20 km. 

A településen nincs bérlakás. Pályázat alapján 2020 évben épül szociális lakásállomány 

(Csillagpont). A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs.  Az 

önkormányzat tulajdonában mindössze négy szolgálati lakás van (orvos, védőnő).  

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete  
 

Az adatok elemzése és a KSH szegregációs szűrését elvégző igazolás kimutatta, hogy melyek 

Kömlő rosszabb státuszú területei, ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai 

jellemzői is kedvezőtlenebbek. Ez a fejezet alapvetően a KSH által végzett elemzés eredményeire 

támaszkodik és a célja, hogy a rosszabb státuszú területeken belül lehatárolja és konkretizálja azokat 

a kisebb területegységeket, ahol a szegregáció már előrehaladott, illetve azokat,  melyeket a 

szegregáció elmélyülése veszélyeztet.  
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Kömlő esetében is igaz, ami az általános tapasztalatok alapján nagy eséllyel valósul meg, hogy ezen 

leszakadó területeken az alacsony státuszú roma népesség koncentrációja megemelkedett. 

 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket ahol az aktív korú  népességen belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők  

aránya mindkét mutató tekintetében magasabb mint 50%. 

 

 

 

Szegregátum 

 

A KSH által, a 2011-es népszámlálási adatok alapján végzett adatszűrés Kömlő vonatkozásában5 

szegregátumot határolt le a településen. A lehatárolás alapján a KSH igazolást állított ki arról, hogy 

a I. (Kossuth Lajos út) 

II. (Damjanich J. út) 

III. (Ady Endre út)  

IV. (Dobó út) 

V. (Május 1 út) 

utcák kijelölt részei az alkalmazott mutatók alapján szegregátumnak minősülnek. 

 

 

3.6Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja: 

„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az 

egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában 

közreműködők feladatainak meghatározásával,  

b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,  

c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát 

és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,  

d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az 

egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,  

e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét 

jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás 

sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel,  

f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a 

mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, 

optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”
4
 

 

Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező 

feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és 

településegészségügyi feladatokat.   

 

„152. § (1) 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.”
5
 

 „153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi 

feladatok körében  

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,  

4 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  
5 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 

b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott  

rovarok és rágcsálók irtását,  

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi 

helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját 

hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál 

kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,  

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 

színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és 

aktívan kezdeményezi ezeket.”
6
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2012 1     

2013 1     

2014 1     

2015 1     

2016 1     

2017 1     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

    

     

A településen egy vegyes háziorvosi körzet működik, és egy fogászati körzet.  

A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a hevesi illetve egri szakorvosi 

rendelőintézetbe utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen 

személyek számára, szükség szerint betegszállító igényelhető.      

A háziorvosi körzet betöltetlen, vállalkozóként helyettesítésben a Tiszanánai Háziorvos látja el. 

Fogászati ellátás hetente három alkalommal működik.  A védőnői körzet két körzetből áll 

melyet megbízási jogviszonnyal látunk el.  

 

Szociális alapszolgáltatást: (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogatás-szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) 

az önkormányzat rendeletben szabályozza.   



 

 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, 

gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.    

Az orvosi rendelő és minden közintézmény épülete akadálymentesített.    

 Célzott korosztály számára kétévente rendszeresen van mammográfiai szűrővizsgálat, melyet  

egyre többen igénybe vesznek annak ellenére, hogy a megyeszékhelyre kell utazni.  

Sajnálatos, hogy a hosszú évtizedeken keresztül szintén helybe érkező tüdőszűrés igénybevételéhez 

is utazni kell. 

 Az elmúlt évben, és ez évben is egyre több szűrővizsgálatot szerveznek a civil szervezetek a 

településre, mely mindenki számára hozzáférhető ( látás, hallás vizsgálat stb) 

Hetente 1 alkalommal gyógytornán vehet részt a lakosság. 

A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos, 

gyógy-testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves 

korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolás korú 

gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolai 

gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, orvos, gyógypedagógus bevonásával történik.    

Az önkormányzat a közétkeztetést a településen az idén felújított saját konyhával oldja meg.  

A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. 

Továbbá a településen élők közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A térítési díjakat az 

önkormányzat ennek megfelelően 4 kategóriába sorolta. A konyha épülete akadálymentesített.   

Szociális étkeztetés keretében jelenleg 76 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet.  Mivel 

a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan kell 

figyelni az egészséges táplálkozásra.   

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára 

elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények 

megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.    

 A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek 

tekintetében település minden lakója számára elérhető. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 
(TS 5601) 

2012 167 

2013 190 

2014 134 

2015 149 

2016 161 

2017 150 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



 

 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Két jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, vagy normatív 

alapon. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az utolsó két évben növekedett, ez 

abból adódik, hogy többen szereztek jogosultságot alanyi  jogon ( hadigondozás). 

 A településen ápolási díjban azon hozzátartozók részesülnek, akik fogyatékos hozzátartozójuk 

gondozását végzik. 2014 évtől a Járási Hivatal a döntést hozó szerv.  

3.7 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal  

A településen roma kisebbség önkormányzat működik, mellyel az önkormányzatnak és a civil 

szervezeteknek is jó a kapcsolata.  

3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása  

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön  
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4.A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység  
a.A gyermekek helyzetének általános jellemzői, (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)  

 

 

  Kömlő állandó népességének száma:          2040  fő,         ( 2020 évi adat)              

ebből a 0-17 évesek száma összesen                 631  fő.  

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok 

folytán veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 

Kömlőn működik Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási formában Heves Többcélú kistérségi 

Társulás keretében látja el feladatát, képviselője a településen élő, azt jól ismerő, helyi lakos. Jó 

és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, 

iskola).   

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 

veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.   

 

A gyermekek védelmét:   

 

- pénzbeli és természetbeni ellátások,   

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,     

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,   

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,   

-             az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.   

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének 

szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest nem 

magas a védelembe vett gyermekek száma.    



 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 516,46 

2013 502 

2014 482 

2015 508 

2016 508 

2017 535 

 

 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy emelkedik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek száma.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 

intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.  

Ennek formái:    

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,  

- pénzbeli támogatás,   
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- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.  

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal 

élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése   

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körébe gondoskodik:   

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,   

• a fogorvosi alapellátásról,   

• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

• a védőnői ellátásról,   

• az iskola-egészségügyi ellátásról.   

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2012 2 249 

2013 2 250 

2014 2 250 

2015 2 250 

2016 2 249 

2017 2 251 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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   A Kömlő önkormányzata két védőnői körzetet működtet. A védőnő a hét minden munkanapján 

felkereshetők, saját teljesen felújított épület résszel rendelkeznek, az egészségügyi kombinátban. A 

védőnők tanácsokkal felvilágosítással, szakrendelésre utalással segítik a kismamákat és anyukákat. 

Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi 

állapotát, körülményeit. A védőnői feladatellátás körébe 0-6 éves korosztályig folyik területi 

gondozás, illetve ellátják az iskola egészségügyi feladatokat is 1-8 osztályosoknál.   

A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű 

háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet. 

 

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott. 

Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekek ellátása Egerben a Heves Megyei Önkormányzat 

Fogyatékosok Otthonában történik. Hátránya, hogy a gyermekek vagy naponta utaznak, vagy 

hétfőtől péntekig benn laknak. 

 Gyermekjóléti Szolgálat, társulás keretében működik 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 

veszélybe kerül, a települési Gyermekjóléti Szolgálat védelembe veszi a gyermeket.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a 

hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése, a 

szünidei étkeztetés biztosított, bár nem minden érintett él ezzel a lehetőséggel.     

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 

lehetőségekhez mérten biztosított. Sportcsarnokkal és önálló sportlétesítménnyel rendelkezik a 

település..  
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A szabadidős és szünidős programokon a település minden gyermeke – érdeklődési körének 

megfelelően – részt vehet az iskola illetve az önkormányzat által szervezett táborokban.  

Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat saját konyhával oldja meg, mely minden 

előírásnak megfelel . A konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést 

igénylők számára, illetve biztosítja a nyári étkeztetést. A Kömlői Napközi Konyha 2020. évben 

fejezte be a felújítását mely által uniós elvárásoknak megfelelő és mondhatni a megyében 

egyedülálló fejlesztést kapott. Az épület   

. 

4.3.4. számú táblázat – Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma  

A táblázat kitöltése szükségtelen, mert a településen családi napközi nem működik.   

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 1 

Óvodai férőhelyek száma 110 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06 h-tól 17 h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hó 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 4 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

   

      

A településen egy óvoda működik, négy óvodai csoporttal.  Az óvodai férőhelyek száma 110.  Az 

óvodába beíratott gyermekek száma 110 fő. A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben 

vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött gyermek számára biztosított az 

elhelyezés és még van üres férőhely.  

 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  



 

 

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermeke
k száma 

Óvodai 
gyermekcsoport

ok száma - 
gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt (TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedagógi

ai neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógi
ai neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógi

ai neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 
gyermekcsoport

ok száma 
(TS 2501) 

2012  114 4 110 1 109   

2013  102 4 110 1 103   

2014 97  4 110 1 100   

2015 88  4 110 1 102   

2016 99  4 110 1 100   

2017 106  4 110 1 110   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 

  

        

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ellátása mind az óvoda, mind az 

iskola esetében integráltan történik.   

Az óvodában a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése a gyermek életkorától és állapotától 

függően a többi gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban, logopédus óraadó biztosításával a 

szakértői véleményben meghatározott óraszámban, a megjelölt fejlesztési  

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 
iskolások 

száma 

Napközis 
általános 

iskolai tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(iskolaotthonos 

tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 83 94 177   0,0% 

2012/2013 101 90 191   0,0% 

2013/2014 102 80 182   0,0% 

2014/2015 111 66 177   0,0% 

2015/2016 95 82 177   0,0% 



 

 

2016/2017 94 79 173   0,0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

      Az általános iskolai oktatás a településen megoldott, két épületben teljesen felújított környezetben, 

minden előírásnak megfelelően folyik.  

Nagy problémát jelent a gyermekek elvándorlása a környező településekre. A szülők abban bíznak, 

hogy gyermekük magasabb szintű oktatásban részesül. Mára már nem jellemző a 6-8 osztályos 

gimnáziumba történő elvándorlás.  

 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 2001) 

 

 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

 

 

2011/2012   12 2 

 

 

2012/2013   12 2 

 

 

2013/2014   13 2 

 

 

2014/2015   12 2 

 

 

2015/2016   11 2 

 

 

2016/2017   11 2 

 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Folyamatosan csökken a helyben tanulók száma. Törekedni kell arra, hogy a helyben lakó 

gyerekeket ne vigyék más településre iskolába.  

4.12. számú táblázat – A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban  

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

   

Tanév 

A 8. évfolyamot 
eredményesen befejezte 
a nappali oktatásban (TS 

2301) 

   

Fő 

   
2011/2012 27 

   2012/2013 18 

   
2013/2014 26 

   2014/2015 21 

   2015/2016 11 

   2016/2017 11 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége  

A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot 

igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő 

gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható 

sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció.   

A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében  pl.: gyógypedagógus 

heti két órában, gyógy-testnevelő heti két órában, konduktor heti egy órában, logopédus heti egy 

órában foglalkozik a rászoruló gyermekekkel 

 

4.5  Következtetések:  problémák  beazonosítása,  fejlesztési  lehetőségek 
meghatározása   

 



 

 

 

 

5.A nők helyzete esélyegyenlősége  

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége  

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint   

• a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, 

politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,   

• a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, 

előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén   

• szociális biztonság területén,  

A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 

bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, 

családi állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.   

 

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 824 786     207 167 

2013 818 779     181 139 

2014 818 778     170 131 

2015 826 750     129 129 

2016 834 759     119 100 

2017 846 763     100 117 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 

munkanélküliség. A foglalkoztatottak száma tippelt adat.   

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési 

programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a 

férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is 

jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő 

marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhető. A 

tartósan munka nélküli képzetlen nők számára helyben az Önkormányzat tud munkát biztosítani 

közfoglalkoztatás keretében.  Az önkormányzat és intézményeinél többségben vannak a női 

munkavállalók.(egészségügy, oktatás stb). 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások   

 

A településen bölcsőde nincs, 110 fős óvoda működik.   Az óvodába beíratott 

gyermekek száma 105 fő. A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben 

vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét betöltött gyermek számára 

biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A nők elhelyezkedése 

szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott 

legyen. A többgyermekes családanyák a gyes után igénybe veszik a 

gyermekgondozási támogatást, mely a legfiatalabb gyermek 7 éves koráig vehető 

igénybe. Sajnos a községben nincs lehetőség még a gyes melletti foglalkoztatásra. A 

községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre azért 

nincs példa, mert munkahely sincs.   
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe   

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 

családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.  

 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe  

 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
Év 

Védőnők száma 
(TS 3201) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2012 2 132 66 

2013 2 127 64 

2014 2 133 67 

2015 2 127 64 

2016 2 129 65 

2017 2 132 66 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
  

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    
 

  

A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama 

gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a 

gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek/házi 

orvossal.   

 

 5.4 A nőket ért erőszak, családon belüli erőszak  

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem 

jelenti azt, hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az 

érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem 
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lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos 

bántalmazás hamar kiderül.  Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene.   A 

Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá 

rendőrségi feljelentést lehet tenni.    

 

 5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi 

információk alapján erre nincs szükség.   

 

 5.6 A nők szerepe a helyi közéletben  

A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké.  

A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya 

elenyésző.   

5.7A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések  

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, 

intézkedést nem igényelnek.   

5.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása  

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  

 

beazonosított problémák  fejlesztési lehetőségek   
nagyarányú munkanélküliség   -  közfoglalkoztatásba történő  

bevonás, önkéntes munkára való  
ösztönzés - ezzel kapcsolatos  
felvilágosítás, tájékoztatás  
megadása, mert ez lehet alapja  
egy további ellátási formának   
 

eltitkolt családon belüli erőszak  -  jelzőrendszer  működtetése,  
felvilágosítás hova fordulhat az  

érintett segítségért, (Családsegítő,  
Rendőrség, ingyenes hívható  
segélykérő telefonszámok  
nyilvános helyeken történő  
közzététele)  

  
 szakképesítés hiánya    -  képzési programokhoz juttatás  

( pl. szakács, bolti eladó,  

mezőgazdasági növénytermesztő - 
élelmiszertartósító) az  
elhelyezkedés esélyének növelése  
érdekében   
 

elszigetelődés megszüntetése  -  a település közösségi életébe  

történő bevonás, közösségi  
munkára való ösztönzés a  
feleslegesség érze tének  
megszüntetésére (  Nyugdíjas  
Klub,  civil szervezetek )  



 

 

6.Idősek helyzete, esélyegyenlősége  
 

6.1Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.)  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a 

kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer   

 saját jogú nyugdíj   

- öregségi nyugdíj      

- rehabilitációs járadék       

hozzátartozói nyugdíj   

- özvegyi         

- árvaellátás        

- szülői          

- baleseti hozzátartozói nyugellátás    

- özvegyi járadék   

 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 282 362 644 

2013 268 346 614 

2014 248 333 581 

2015 234 333 567 

2016 237 330 567 

2017 229 331 560 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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    6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete  
Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon 

alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az 

elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-

piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az 

elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt.   

Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti 

munkavégzés lehetőségével.   

Az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó többletterhelés miatt örülnek, 

ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad 

munka bőven.   

A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok 

foglalkoztatására sincs lehetőség.   

A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.   

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a 

közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés  
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek 

számára a szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező 

alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat társulási formában, a 

Hevesi Többcélú Kistérségi Társulással közösen látja el a családsegítési 

alapfeladatot. Az önkormányzat szociális rendelete, valamint a Társulási 

Megállapodásban foglaltak szerint az idősek számára biztosított a:   

- a szociális alapszolgáltatás: 

étkezés 

házi segítségnyújtás/mentális segítségnyújtás 

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 időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 387 0 0,00% 

2013 386 0 0,00% 

2014 394 0 0,00% 

2015 405 0 0,00% 

2016 398 0 0,00% 

2017 415 0 0,00% 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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Településünk lakosságának 16 %-a 65 éven felüli. A nyugdíjasok között igen magas az 

egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező 

özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, 

nagymértékben függ a társadalom, a helyi közösség nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel 

szemben tanúsított magatartástól.  

Az idősek helyzetét nehezíti, hogy a család aktív tagjai távol vannak vagy a megélhetési gondok 

miatt több, mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való 

együttlétre, törődésre.  

A településen újra megtalálható a hátrányos helyzetű családoknál a több generációs családforma, 

mivel önálló lakásba nem tudnak költözni a fiatalok.  

 

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen 

veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját otthonukban. 

Nappali ellátásra nincs lehetőség, erre igény sem mutatkozik, az idősebb és betegesebb személyek 

szívesebben maradnak otthon.  

A településen egyre nagyobb igény mutatkozik az idősek körében, hogy otthonukban 

meglátogassák őket, beszélgessenek velük. A tavaszi nyári időszakban a mindennapi teendők 

jobban lekötik az idősebb korosztályt, és délutánonként már a szomszédokkal is ki lehet ülni az 

ablak alá. A szociális étkeztetés is népszerű. Az idősek választhatnak, hogy helyben fogyasztással, 

elvitellel vagy kiszállítással kérik az ebédet.    

A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben két háziorvosi rendelőben tudja igénybe venni, 

szakellátásra Hevesre, Egerbe, illetve Tiszafüredre Aki betegsége folytán, vagy mozgásában 

korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót igényelni.  Az önkormányzat intézményei 

akadálymentesítettek.   

 

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében,  

A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Nyugdíjas Klub, ahol a tagok hetente 

két alkalommal összegyűlnek. Jó kapcsolatot ápolnak más települések klubjaival. Munkájukra 

mindig lehet számítani a településen megszervezésre kerülő rendezvények bonyolításában, 

vendéglátásban. A nyugdíjas klubbon belül újra alakult a kórus, ami szintén aktív elfoglaltságot és 

társasági életet jelent. Rendszeres próbákat tartanak, folyamatosan szép eredményeket érnek el, és 

szorosabb kapcsolatot ápolnak a környező nyugdíjas klubokkal. Sokkal több információhoz jutnak 

az idősek, mivel a klubvezető tagja a megyei nyugdíjas szervezetnek.  

A településen élő idősek szűk körére jellemző az informatikai jártasság, főképp a magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők használják az internetet. Többen használják a távol élő gyerekeikkel 

unokáikkal való kapcsolattartásra.  

A településen mindenki számára elérhető a kábel tv szolgáltatás.  

 

6.3.2. Időskorúak járadékában nem részesül senki a településen.  

 

6.4. Az időseket, az életkorral járó saját igények kielégítését célzó programok a településen  

 

Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi 

eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben 

mozdulnak ki otthonról.    



 

 

6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása   

 

 

7.A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége   

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Kömlő településen a csökkent munka képességű személyek foglalkoztatása részben megoldott. A 

településen a FŐNIX MMK Nonprofit és közhasznú Kft foglalkoztatót üzemeltet, ahol 4-7 órában 

foglalkoztatnak egészségkárosodott személyeket.    

Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, de élnek köztünk látás, 

hallás és értelmi fogyatékosak is. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult 

kölcsönhatása állhat, ilyenek lehetnek például a testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy 

örökletes tényezők.  

A fogyatékkal élők egy részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 

rokkantsági ellátás. Ezen ellátások azonban számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak. A 

tartós egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 

lehetőségei erősen behatároltak.  Az önkormányzat nem tud a megváltozott  

munkaképességű emberek számára munkalehetőséget biztosítani, csak a foglalkoztatóhoz tudja 

irányítani az egyéneket, ahol a munkaerő létszám behatárolt.   

 

A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, 

lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon, 

környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott.  

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön   

beazonosított problémák   fejlesztési lehetőségek   

az idősek szociális ellátása  -  biztos és állandó  személyek  
munkába állítása az  
alapszolgáltatás ellátására a  
folyamatosan változó személyek  
helyett  
 

Énekkar Nyugdíjasklub,   helyi  ( 
hagyományok) megtartása  
 

-  tagok toborzása   

 -   

tartozók  korosztályba  az  idősebb  
munkanélkülisége  
 
 
 

-  létesítéséhez  munkahelyek  
tanácsadás,  felvilágosítás,  

munka  önkéntes  vállalására  
felhívás  

 
 

orvosi ellátás  -  hosszabb rendelési idő biztosítása,   
 

bűnelkövetők  számára  leginkább  
veszélyeztetett korosztály   

-  polgárőrség fokozott járőrözése,  
veszély  esetén  riaszthatósága,  

elérhetősége   

-  a  rendőr  őrssel  szorosabb  
együttműködés, felvilágosítás.  



 

 

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei  

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály 

szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. 

Alapellátásként amennyiben ennek szükségét érzik biztosítható     

szociális alapszolgáltatás,   

- étkeztetés,  

- házi segítségnyújtás,   

- családsegítés   

Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs 

intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.   

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott 
munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban 
részesülők száma - Férfiak (TS 

6201) 

Megváltozott 
munkaképességű 

személyek szociális 
ellátásaiban részesülők 
száma - Nők (TS 6301) 

Összesen 

2012 54 60 114 

2013 50 55 105 

2014 50 58 108 

2015 43 50 93 

2016 41 52 93 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

7.1.2 számú táblázat – Nappali ellátásban részülő fogyatékos személyek száma  
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A táblázat megjelenítése nem indokolt, mert a településen sem önkormányzati, sem egyházi 

fenntartású, sem civil fenntartású intézmény a nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek 

számára nincs.   

 

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet  

gyakorlásához való hozzáférés lehetősége, akadálymentesítés   

 

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 

környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és kulturális 

létesítmények akadálymentesítettek. A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- 

és más közösségi célú létesítmények látogatása biztosított. Parkolás nem okoz gondot, a 

mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek kialakítása megtörtént.  Ami gondot okozhat, az 

a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő települési főutca állapota, melyen olykor veszélyes a 

kerekes székes, illetve az elektromos kocsik  közlekedés. Önkormányzati feladatként a járdák, 

önkormányzati utak állapotának folyamatos javítása a cél.   A Gyógyszertár akadálymentesítése még 

megoldandó feladat.  

7.4. Következtetések-problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása   

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön  

 

A Magyar Közút Kht. kezelésében lévő -a főutca kátyúsodásaaz útpadka rossz állapota 

megnehezíti  a kerekes székek, elektromos kerekes székek  közlekedését   

8.Helyi partnerségi, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása  

 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő 

kis- és mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, 

kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Kömlő 



 

 

a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat 

tesznek. A település nagyságához képest szép számmal működnek civilszervezetek:   

 

• Nyugdíjas Klub  

• Vadásztársaság  

• Polgárőrség  

• Sportegyesület  

• Roma nemzetiségű Önkormányzat  

• Csillagpont 

 

 

melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok 

megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi 

célok megvalósítása érdekében. Legyen az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, 

társadalmi munka, jótékonysági rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja 

közbiztonság, stb. A rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, 

tagjai sokat tesznek, mindehhez azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, 

akinek hívószavára az emberek szívesen mozdulnak. Ebben elévülhetetlen érdeme van Dr. 

Tóth Józsefnek, a település polgármesterének, aki időt, fáradtságot nem kímélve az évek 

során eggyé kovácsolta a települést.    

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek 

értékelhető. Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, inkább 

szabadidő kérdése. A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a 

munkaidő mellett sok idejét elveszi az utazás, munka után a kertek, porták, otthonok 

rendben tartása is sok energiát igényel.     

A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező települések hasonló szervezeteivel jónak 

mondható, gyakran szerveznek közös rendezvényeket.   

Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a 

civilszervezetek támogatására.    

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, aktívan bekapcsolódva a 

mindennapi életbe.  

A kulturális és közösségi élet a felújított könyvtárban, közösségi házban működik, a községi 

rendezvények tartására is ezek az épületek szolgálnak.  

 

 9.    Helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Kömlő Község Önkormányzat 

Képviselőtestülete, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati 

intézmények, egyházak, civil szervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, 

esetleges módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi 

Program a Polgármesteri Hivatalban, valamint a Közösségi Házban bárki számára elérhető, 

a település honlapján olvasható és véleményezhető.     

 

Kömlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, 

civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi 

ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.   

 



 

 

 

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 

mélyszegénységben 

élők  

A romákra vonatkozó adatok 

gyűjtésének nehézségei, számszerű 

adatok hiánya  

Jogi szabályozás az adatgyűjtés 

legalizálására  

Romák  

és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

A munkanélküliségből fakadó 

problémák  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, 

egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetőségek feltárása  

Romák  

és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

A munkanélküliek képzettségéből 

adódó, a munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést nehezítő körülmények  

Képzési lehetőségek bővítése a 

munkanélküliek körében, támogatási 

lehetőségek meghatározása, bővítése  

Romák  

és/vagy 

mélyszegény- 

A hátrányos helyzet „öröklődése”  Felzárkóztató és fejlesztési 

programok felkutatása  

ségben élők    

Romák  

és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Diszkriminációmentesség az 

elhelyezkedésnél  

Jelzőrendszer kialakítása   

Gyermekek  Adathiány a célcsoporttal 

kapcsolatosan  

Gyermekek helyzetére vonatkozó 

további adatgyűjtés  

Gyermekek  Veszélyeztetettségi tényezők 

kialakulásának megelőzése, hatásuk 

enyhítése  

Programok  szervezése, 

 szakemberek biztosítása  

Idősek  Adathiány  az  időskorú 

 célcsoporttal kapcsolatban  

Időskorúak helyzetére vonatkozó 

részletes adatok gyűjtése  

Nők  Képzési programok hiánya  Helyben, vagy elérhető távolságon 

belüli képzési lehetőségek  



 

 

Nők  Magas munkanélküliség a nők körében  Speciális programok szervezése a női 

munkavállalók részére  

Nők  Családbarát munkahelyek hiánya  Rugalmas foglalkoztatási formák 

megismertetése a foglalkoztatókkal,  

„egyműszakos”  munkarend,  vagy  

részmunkaidő bevezetése több 

területen  

Nők  Gyesen lévők száma nem ismert  Az érintettek felmérése a védőnők 

bevonásával; munkaerőpiacra történő 

visszatérésük tervezése, az ehhez 

szükséges kompetenciák felmérése és 

biztosítása  

Fogyatékkal élők  Adathiány a célcsoporttal kapcsolatban  A célcsoporttal foglalkozó területek 

összehangolt adatközlése után 

szükséges a HEP felülvizsgálata  

Fogyatékkal élők   A foglalkoztatás bővítése szükséges a 

településen  

Szociális foglalkoztatás 

megszervezése; foglalkoztatási 

tárgyú pályázati források felkutatása;  

Fogyatékkal élők  Kulturális és sportprogramokhoz való 

hozzáférés lehetőségei  

Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, 

akadálymentesítés megvalósítása az 

azzal még nem teljes mértékben 

rendelkező közintézményekben  

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport  Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint   

intézkedés címe, 

megnevezése  

Az intézkedésbe 

bevont  aktorok és 

partnerek  – 

kiemelve a felelőst  

 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Jogi szabályozás az adatgyűjtés 

legalizálására  
Önkormányzat,  roma 

önkormányzat, családsegítő 

Felelős: Önkormányzat  

nemzetiségi  

 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, 

egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetőségek feltárása  

Önkormányzat, önkormányzati 

intézmények,  

munkaügyi kirendeltség 

Felelős: Önkormányzat  

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Képzési lehetőségek bővítése a 

munkanélküliek körében, támogatási 

lehetőségek meghatározása, bővítése  

Munkaügyi kirendeltség, RNÖ 

Felelős: Önkormányzat  

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Felzárkóztató és fejlesztési 

programok felkutatása  
Munkaügyi  kirendeltség,  RNÖ,  civil 

szervezetek  

Felelős: Önkormányzat  



 

 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők  

Jelzőrendszer kialakítása   
Civil szervezetek, RNÖ 

Felelős: Önkormányzat  

Gyermekek  Gyermekek helyzetére vonatkozó 

további adatgyűjtés  

Oktatási intézmények RNÖ, civil 

szervezetek, családsegítő  és 

 gyermekjóléti  szolgálat, védőnők, 

csillagpont 

Felelős: Önkormányzat  

Gyermekek  Programok  szervezése, 

 szakemberek biztosítása  

Gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszer 

egyéb  

tagjai  

Felelős: Önkormányzat  

Idősek  Időskorúak helyzetére vonatkozó 

részletes adatok gyűjtése  

Idősellátást  végző  szervezetek, 

 háziorvos, családsegítő  

Felelős: Önkormányzat  

Nők  Helyben, vagy elérhető távolságon 

belüli képzési lehetőségek  
Munkaügyi kirendeltség, Önkormányzat  

Felelős: Önkormányzat  

Nők  Speciális programok szervezése a női 

munkavállalók részére  

Munkaügyi kirendeltség, Önkormányzat, 
civil szervezetek  

Felelős: munkaügyi központ  

Nők  Rugalmas foglalkoztatási formák 

megismertetése a foglalkoztatókkal,  

„egyműszakos”  munkarend,  vagy  

részmunkaidő bevezetése több 

területen  

Munkaügyi kirendeltség, foglalkoztatók  

Felelős: Önkormányzat  

 

Nők  A gyes-ben, gyed-ben részesülők 

felmérése a védőnők bevonásával; 

munkaerőpiacra történő visszatérésük 

tervezése, az ehhez szükséges 

kompetenciák felmérése és 

biztosítása  

Védőnők, családsegítő 

Felelős: Önkormányzat  

Fogyatékkal élők  A célcsoporttal foglalkozó területek 

összehangolt adatközlése után 

szükséges a HEP felülvizsgálata  

Civil szervezetek, fogyatékkal élők 

ellátását végző szervezetek, családsegítő 

Felelős: Önkormányzat  

Fogyatékkal élők  Szociális foglalkoztatás 

megszervezése; foglalkoztatási 

tárgyú pályázati források felkutatása;  

Önkormányzat,  civil  szervezetek, 

 helyi vállalkozások  

Felelős: Önkormányzat   

Fogyatékkal élők  Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, 

akadálymentesítés megvalósítása az 

azzal még nem teljes mértékben 

rendelkező közintézményekben  

Önkormányzat   

Felelős: Önkormányzat  

Jövőképünk Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő esélyű hozzáférése biztosított a 

településen meglévő minden szolgáltatáshoz. Szorgalmazzuk, hogy aktív részvétellel a helyi 

társadalom minden tagja részt tudjon venni a döntés-előkészítő folyamatokban és azok 

megvalósításában.  



 

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára a méltó élethez való körülmények 

megteremtődjenek. A mélyszegénység elleni küzdelmet elsősorban a munkavállalás erősítésével és 

megfelelő szociális védőháló együttes alkalmazásával kívánjuk megteremteni. Az elsődleges cél 

tehát a célcsoporttal kapcsolatban, hogy képessé tegyük tagjait a munkavállalóként történő 

megjelenésre.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megsegítését, hiszen a generációkon átívelő szegénység a 

kedvezőtlen helyzetet konzerválja, így azok későbbi kezelésére még kevesebb esély van. A gyerekek 

számára biztosítani kell a gyermeki jogokat és minden eszközzel elő kell segíteni, hogy ne 

szenvedjenek hiányt a mindennapokban.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek esetében arra, hogy megbecsült tagjai maradjanak a helyi 

közösségnek. Értéknek tartjuk a felhalmozódott tudást, így annak visszacsatolása a közösség 

életében elengedhetetlen. Emellett szükséges minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítani a 

méltó öregkor kereteit. Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a jelentkező különbségek 

csökkenjenek, s lehetőség szerint eltűnjenek. Fontos feladatnak tartjuk a gyermekvállalás utáni 

munkaerő-piaci reintegrációt.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetére. Biztosítani kell a teljes 

akadálymentesítést a településen. Emellett elő kell segíteni, hogy külön programok mentén a 

foglalkoztatás emelkedjen, hogy a fogyatékkal élők számára is reális lehetőség legyen az önellátás.  

Az egyes esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos beavatkozásokon túlmenően szükséges a 

helyi társadalom szemléletformálása. Fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy az 

esetleges különbözőséget, a társadalmi státuszból adódó kedvezőtlen helyzetet az emberek nem 

választják, hanem az véletlenszerűen is alakulhat. Ezért szükséges a másik ember és a másság 

megismerése és elfogadása.  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe:  Jogi szabályozás az adatgyűjtés legalizálására 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

A romákra vonatkozó adatok gyűjtésének nehézségei, számszerű adatok 

hiánya 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

cél: egy komplex adatbázis kialakítása  

A jogi szabályozás legalizálása  

Az adatokhoz szükséges kérdőívek kialakítása, adatgyűjtés 

Komplex adatbázissá rendezés 

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Munkacsoport létrehozása, adatforrások meghatározása,  

Adatok gyűjtése és elemzése  

Résztvevők és 

felelős  

az önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzat, családsegítő 

felelős: az Önkormányzat  

Partnerek  a családsegítő, a célcsoport, civil szervezetek  



 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2023.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

mutatók: az adatbázisban szereplők száma, az adatbázisban meglévő 

adattípusok száma, a partnerségben résztvevők száma  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

kockázat: nem mindenki nyilatkozik szívesen 

csökkentés: a megfelelő partnerek bevonása  

Szükséges 

erőforrások  

pályázati forrás  

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők  

Intézkedés címe:  Közfoglalkoztatás továbbfolytatása, egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetőségek feltárása  

 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Munkanélküliségből fakadó problémák  

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

A munkanélküliség időleges csökkentése a közfoglalkoztatás biztosításával  

Közfoglalkoztatási kérelmek benyújtása, létszám növelése, ha lehet  

A foglalkoztatás folyamatos fenntartása  

A közfoglalkoztatás a segélyezéshez képest jelentős lépés, de nem 

tekinthető igazi munkahelynek.   

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Közfoglalkoztatási programok indítása és a foglalkoztatás emelése  

Résztvevők és 

felelős  
Önkormányzat, önkormányzati intézmények, munkaügyi kirendeltség   

Felelős: Önkormányzat  

Partnerek  Önkormányzat, önkormányzati intézmények, munkaügyi kirendeltség  



 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Közfoglalkoztatási programok indítása  

A program hatására javul a munkanélküliségi ráta, a program fenntartása  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Támogatható közfoglalkoztatási kérelmek benyújtása,  

Vállalható programok indítása  

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pályázati forrás  

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők  

Intézkedés címe:  Képzési lehetőségek bővítése a munkanélküliek körében, támogatási 

lehetőségek meghatározása, bővítése  

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

A munkanélküliek képzettségéből adódó, a munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést nehezítő körülmények 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Képzési lehetőségek feltárása, képzéshez kapcsolódó támogatások 

elérhetősége. A képzések elvégzése után annak vizsgálata, hogy az 

elhelyezkedést segíti-e a szakképesítés megszerzése.  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Felmérés készítése a lehetséges képzésekről  

Képzési programok indítása, lehetőleg helyben, vagy elérhető távolságon 

belül A képzések folyamatos fenntartása 

Résztvevők és  

felelős  

Munkaügyi kirendeltség, RNÖ, célcsoport  

Felelős: Önkormányzat 

Partnerek  Munkaügyi kirendeltség, RNÖ, Önkormányzat, célcsoport  

Határidő(k) 

pontokba  

2022.12.31.  



 

 

szedve   

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Képzési terv  

A képzésbe bevont emberek száma 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Nem indul képzés, az érintett célcsoport nem vesz részt a képzéseken  

Figyelemfelhívó tájékoztatók a képzésekről 

Szükséges 

erőforrások  

Humán erőforrás, pályázati forrás  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők  

Intézkedés címe:  Felzárkóztató és fejlesztési programok felkutatása 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

A hátrányos helyzet „öröklődése” 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Kapcsolatfelvétel az érintett célcsoporttal,  

Közmunkaprogramban való részvétel ösztönzése  

Képzéseken való részvétel ösztönzése  

Hátrányos helyzetből való kilépés 

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Felzárkóztató programok szervezése, közmunkaprogram bővítése, 

képzésekre való motiválás  

 

Résztvevők és 

felelős  
Munkaügyi kirendeltség, családsegítő, képző intézmények, célcsoport  

Felelős: Önkormányzat 

Partnerek  Munkaügyi kirendeltség, családsegítő, képző intézmények, Önkormányzat, 

célcsoport  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.12.31.  



 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Továbbtanulók, képzettek száma  

Közmunkaprogramban részvevők száma  

Megfelelő tájékoztatással, továbbképzésekkel fenntartható 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Nincs hajlandóság a továbbtanulásra, képzésben való részvételre, a 

munkába állásra  

Folyamatos kapcsolattartás a célcsoporttal 

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pénzügyi, pályázati  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők  

Intézkedés címe:  Jelzőrendszer kialakítása 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Diszkriminációmentesség az elhelyezkedésnél  

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Olyan jelzőrendszer kialakítása, amely az esetleges diszkrimináció esetén 

az elszenvedőknek segít a sérelem orvoslásában.  

Jelzőrendszer kialakítása, megismertetése 

fenntartása 

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Jelzőrendszer kiépítése és működtetése  

A szolgáltatás elindítása, esetszámok elemzése  

 

Résztvevők és  

felelős  

Érintett célcsoportok, civil szervezetek  

Partnerek  Érintett célcsoportok, civil szervezetek  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága,  

A jelzőrendszer létrejön, a szolgáltatás elindul,   

Diszkriminációs esetek előfordulása  



 

 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Nem indul el a rendszer  

Megfelelő kommunikációs folyamatok kialakítása 

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pályázati forrás  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Gyermekek  

Intézkedés címe:  Gyermekek helyzetére vonatkozó további adatgyűjtés 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Adathiány a célcsoporttal kapcsolatosan 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Helyzetfelmérés azon beavatkozások tervezéséhez, amelyek a gyermekek 

ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését elősegítik. A gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzését szolgáló intézkedések   

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

A hiányzó adatok feltárása, elemzése  

Résztvevők és  

felelős  

Oktatási intézmények, RNÖ, civil szervezetek, családsegítő, védőnők  

Felelős: Önkormányzat  

Partnerek  Oktatási intézmények, RNÖ, civil szervezetek, családsegítő, védőnők  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2021.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon),  

Írásos beszámolók készítése, beavatkozási területek meghatározása  



 

 

valamint 

fenntarthatósága  

 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Beszámoló nem készül el  

Folyamatos adatgyűjtés, közös értekezletek 

Szükséges 

erőforrások  

humán  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Gyermekek  

Intézkedés címe:  Programok szervezése, szakemberek biztosítása 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Veszélyeztetettségi tényezők kialakulásának megelőzése, hatásuk 

enyhítése 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében programok 

szervezése,   

Felhívások, tájékoztatók a tanulás fontosságáról,  

szabadidő hasznos eltöltésének lehetséges formái  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Szabadidős programok szervezése, a családok tájékoztatása a napközbeni, 

szünidei lehetőségekről  

Résztvevők és  

felelős  

Gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszer egyéb tagjai, célcsoport 

Felelős: Önkormányzat  

Partnerek  
Gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszer egyéb tagjai, Önkormányzat  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2021.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Csökken a veszélyeztetett gyermekek száma  

 



 

 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Programterv nem készül el  

Megfelelő tájékoztatás, nyilvánosság  

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pénzügyi, esetlegesen pályázati  

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Idősek  

Intézkedés címe:  Időskorúak helyzetére vonatkozó részletes adatok gyűjtése 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Adathiány az időskorú célcsoporttal kapcsolatban 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Az időskorúakkal kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. Az adatok 

függvényében beavatkozások tervezése  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Az adatokhoz szükséges kérdőívek kialakítása, adatgyűjtés  

Elemzések készítése  

Beavatkozások meghatározása 

Résztvevők és 

felelős  

Idősellátást végző szervezetek, háziorvos, családsegítő 

Felelős: Önkormányzat  

Partnerek  
Idősellátást végző szervezetek, háziorvos, családsegítő, Önkormányzat  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Írásos beszámoló készítése, beavatkozási terv készítése  



 

 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Adatgyűjtés nem valósul meg  

Megfelelő partnerek bevonása 

Szükséges 

erőforrások  

humán  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Nők  

Intézkedés címe:  Helyben, vagy elérhető távolságon belüli képzési lehetőségek 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Képzési programok hiánya  

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Elsősorban az alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult 

szakképzettséggel rendelkező nők képzési lehetőségeinek feltárása, melyek 

segítik a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést. Folyamatos képzések 

indítása, a képzés idejére esetlegesen anyagi támogatás  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Képzési igény felmérése. Képzések szervezése elsősorban a településen, 

vagy elérhető távolságon belül.   

Résztvevők és 

felelős  

Munkaügyi kirendeltség, Önkormányzat, célcsoport  

 

Partnerek  Munkaügyi kirendeltség, Önkormányzat, célcsoport  

 

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Igényfelmérés és képzési program  

A tervezett képzések elindítása  

Bevont nők száma 

Kockázatok  és 

csökkentésük 

eszközei  

Képzési program nem készül el, a célcsoport nem vesz részt a programban  

Megfelelő tájékoztatás, a képzés előnyeinek bemutatása 



 

 

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pénzügyi, pályázati  

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Nők  

Intézkedés címe:  Speciális programok szervezése a női munkavállalók részére 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Magas munkanélküliség a nők körében 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

A cél a női foglalkoztatottság javítása képzési programok indításával  

 

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Igényeknek megfelelő képzések kiválasztása, képzési programok 

tervezése, azok elindítása  

Résztvevők és  

felelős  

Munkaügyi központ, képző intézmények, civil szervezetek, célcsoport  

Felelős: munkaügyi központ  

Partnerek  Munkaügyi központ, képző intézmények, civil szervezetek  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.03.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Képzési program elkészülte, elindított képzések száma, képzésben 

résztvevők száma  

Folyamatos képzések  

Kockázatok  és 

csökkentésük 

eszközei  

Képzési program nem készül el, nem vesznek részt a programban a nők  

Megfelelő tájékoztatás a célcsoport felé, a képzés előnyeiről tájékoztatók  



 

 

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pályázati  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Nők  

Intézkedés címe:  Rugalmas foglalkoztatási formák megismertetése a foglalkoztatókkal,  

„egyműszakos” munkarend, vagy részmunkaidő bevezetése több területen 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Családbarát munkahelyek hiánya  

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Célja a gyes-ről, gyed-ről visszatérő nők foglalkoztatottságának javítása. A 

foglalkoztatók irányába a családbarát munkahelyek létrehozásának 

előnyeiről megfelelő tájékoztatás  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Foglalkoztatók és a célcsoport tájékoztatása a gyes, gyed után 

igénybevehető támogatási lehetőségekről  

Résztvevők és 

felelős  

Munkaügyi központ, célcsoport, foglalkoztatók  

Partnerek  Munkaügyi központ, célcsoport, foglalkoztatók  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Családbarát munkahelyek létrejötte  

Női foglalkoztatottság növekedése  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Nem jönnek létre család munkahelyek  

Megfelelő tájékoztatás, nyilvánosság  

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pályázati  

 



 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Nők  

Intézkedés címe:  Az érintettek felmérése a védőnők bevonásával; munkaerőpiacra történő 

visszatérésük tervezése, az ehhez szükséges kompetenciák felmérése és 

biztosítása 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Gyesen lévők száma nem ismert  

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

A célcsoporttal kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. Az adatok 

függvényében beavatkozások tervezése   

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Adatgyűjtés  

Elemzések készítése  

Beavatkozások meghatározása  

Résztvevők és 

felelős  
Védőnők, családsegítő  

Felelős: Önkormányzat 

Partnerek  Védőnők, családsegítő, célcsoport  

 

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Írásos beszámoló készítése, beavatkozási terv készítése  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Adatgyűjtés nem valósul meg  

Megfelelő partnerek bevonása 

Szükséges 

erőforrások  

humán  

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Fogyatékkal élők  



 

 

Intézkedés címe:  A célcsoporttal foglalkozó területek összehangolt adatközlése után 

szükséges a HEP felülvizsgálata 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Adathiány a célcsoporttal kapcsolatban 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Cél a hiányzó adatok összegyűjtése, és az adatok függvényében 

beavatkozások megtervezése  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Adatok felkutatása, elemzések készítése, beavatkozások tervezése  

Résztvevők és 

felelős  
Civil szervezetek, fogyatékkal élők ellátást végző szervezetek, családsegítő  

Felelős: Önkormányzat 

Partnerek  Civil szervezetek, fogyatékkal élők ellátást végző szervezetek, 

családsegítő, célcsoport  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

Írásos beszámolok, dokumentumok készítése  

Beavatkozások tervezése 

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Adatgyűjtés nem valósul meg  

Megfelelő partnerek bevonása, nyilvánosság  

Szükséges 

erőforrások  

humán  

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Fogyatékkal élők  



 

 

Intézkedés címe:  Szociális foglalkoztatás megszervezése; foglalkoztatási tárgyú pályázati 

források felkutatása; 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

A foglalkoztatás bővítése szükséges a településen a célcsoport bevonásával 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

A foglalkoztatási igény felmérése a településen az egészségi állapotok 

figyelembevételével, foglalkoztatók felmérése a rehabilitációs 

munkahelyek létrehozásával kapcsolatosan  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Igényfelmérés, adatgyűjtés  

Résztvevők és 

felelős  
Civil szervezetek, foglalkoztatók, célcsoport  

Felelős: Önkormányzat  

Partnerek  Civil szervezetek, foglalkoztatók, célcsoport  

 

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2022.06.30.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

A felmérés elkészülte, további beavatkozások meghatározása  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Felmérés nem készül el  

Megfelelő tájékoztatása az érintetteknek  

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pályázati  

 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 



 

 

Fogyatékkal élők  

Intézkedés címe:  Fizikai környezetben található akadályok megszüntetése, akadálymentesítés 

megvalósítása az azzal még nem teljes mértékben rendelkező 

közintézményekben  

 

Feltárt probléma  

(kiinduló értékekkel)  

Kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei 

Célok -   

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban  

Cél a teljes körű akadálymentesítés a településen. Az akadálymentesítéssel 

még nem rendelkező közintézmények, egyéb létesítmények feltérképezése  

Tevékenységek  

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve  

Területek felmérése  

Pályázati lehetőségek kihasználása  

Teljes körű akadálymentesítés megvalósítása  

Résztvevők és 

felelős  

Önkormányzat  

Partnerek  Önkormányzat  

Határidő(k) 

pontokba szedve  

2023.12.31.  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása  

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága  

A település teljes körű akadálymentesítése  

Kockázatok  

és 

csökkentésük 

eszközei  

Pénzügyi fedezet   

Pályázati lehetőségek kihasználása  

Szükséges 

erőforrások  

Humán, pénzügyi, pályázati  

 

 



 

 

 



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  

Intézkedé

s 

sorszáma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése  

A helyzetelemz 

és következtetés 

eiben feltárt 

esélyegyenlőség

i probléma 

megnevezése  

Az 

intézkedésse

l elérni 

kívánt  

cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb  

stratégiai  

dokumentum 

okkal  

Az 

intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedés 

felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

s ának 

határideje  

Az 

intézkedés 

eredményess 

égét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

s ához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményein 

ekfenntartható

s ága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége       

1  Jogi 

szabályozás 

az 

adatgyűjtés 

legalizálásár

a  

A romákra 

vonatkozó 

adatok 

gyűjtésének 

nehézségei, 

számszerű 

adatok hiánya  

Adatbázis 

létrehozása  

Adatok  

gyűjtése, 

beszámolók  

Munkacsopor 

t létrehozása, 

adatforrások 

meghatározás 

a, adatok 

gyűjtése, 

elemzése  

Önkormány

z 

at 

2023.12.31.  Adatbázisba

n szereplők 

száma  

pályázati  Komplex 

adatbázis  

2  Közfoglalko

z 

tatás 

továbbfolytat 

ása, egyéb 

helyi 

foglalkoztatá 

A munkanélküli 

ségből fakadó 

problémák  

Munkanélkü

l 

iség 

csökkentése  

Közfoglalko

z 

tatási 

kérelmek  

Közfoglalkoz 

tatási 

programok  

indítása,  

afoglalkoztat

á s emelése  

Önkormány

z 

at 

2022.06.30.  Javul a 

munkanélkül

i 

ségi ráta  

pályázati  A program 

fenntartható  



 

 

si 

 

 lehetőségek 

feltárása  

         

3  Képzési 

lehetőségek  

bővítése a 

munkanélküli ek 

körében, 

támogatási 

lehetőségek 

meghatározás a, 

bővítése  

A munkanélküli 

ekképzettségéből 

adódó, a 

munkaerőpiacon 

történő elhelyezkedé 

st nehezítő 

körülmények  

Képzési 

lehetőségek  

feltárása, 

szakképzette 

k 

létszámának 

növelése  

Képzési 

programok  

Felmérés 

képzésekről 

képzési program 

indítása, 

fenntartása  

Önkormány

z 

at 

2022.12.31.  Képzési terv  Humán,  

pályázati  

Nem 

releváns  

…

  

Felzárkóztató és 

fejlesztési 

programok 

felkutatása  

A hátrányos helyzet 

„öröklődése”  

Hátrányos 

helyzetből 

való kilépés 

elősegítése  

Képzési 

programok  

Kapcsolatfelv étel 

a célcsoporttal,  

ösztönzés 

közmunkaprogram

ban való 

részvételre, 

képzésre  

Önkormány

z 

at 

2022.12.31.  Képzettek 

száma  

Humán, 

pénzügyi, 

pályázati  

Megfelelő 

tájékoztatás

sa 

l,  

továbbképzé

s ekkel 

fenntartható  



 

 

 Jelzőrendszer 

kialakítása   

Diszkriminációmentes

ség az 

elhelyezkedésnél 

Jelzőrendszer 

kialakítása  

Munkanélk

ül 

iség 

csökkentés

e  

Jelzőrendszer 

kiépítése  

Érintett 

célcsoporto

k  

2022.12.31.  Jelzőrendsz

er létrejötte  

Humán,  

pályázati  

Szolgáltatás 

elindulása  

4. Szegregátumok 

alkotta 

akcióterületen 

átfogó, komplex 

program, aktív 

bevonás és 

közösségfejleszt

és, integráció 

Tiszanána a 

statisztikai adatok 

alapján a 

szegregátumokban 

élők száma magas 

Szegregálódo

tt, leszakadó 

területeken 

élők 

helyzetének 

javítása 

komplex 

beavatkozáss

al és 

közösség-

fejlesztéssel 

  EFOP-1.6.2 

-16 (EFOP-2.4.1.) 

kódszámú pályázat 

beadása - A 

szegregált 

lakókörnyezetben, 

mély-

szegénységben élő 

hátrányos helyzetű 

emberek társadalmi 

felzárkózásának és 

integrációjának 

segítése. 

Polgármest

er; Szakmai 

megvalósító

k 

Pályázatbead

ás 

2018.12.31. - 

Sikeres 

pályázat 

megvalósítás

i időtartama 

3-4 

évjelenleg  

folyamatban 

Projekt 

indikátorain

ak és 

szakmai 

tartalmának 

megfelelően

. 

EFOP-1.6.2. 

(EFOP-

2.4.1.) 

„Szegregált 

élethelyzetek 

felszámolása 

komplex 

programokka

l” pályázat 

beadása és 

kedvező 

elbírálás 

esetén 

megvalósítás

a 

A bevont 

cél-csoport 

nyomon 

követése, az 

együttműkö

dő partnerek 

segítségével

, a projekt 

fizikai 

befejezését 

követő 1 

évig. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1  Adathiány a 

célcsoporttal 

kapcsolatosa 

Gyermekek helyzetére 

vonatkozó  

Helyzetfelmé 

rés 

beavatkozáso 

Gyermekvé

d 

elmi 

beszámoló,  

Helyzetfelmé rés 

beavatkozáso 

Önkormány

z 

at 

2023.12.31.  Beszámolók 

készítése, 

beavatkozás

o 

humán  Folyamatos 

kapcsolattar

tá 

 

 n  további 

adatgyűjtés  

k  

tervezéséhez  

Közoktatási 

fejlesztési terv  

k  

tervezéséhez  

  k 

meghatározás 

 s  



 

 

a  

2

  

Programok 

szervezése, 

szakembere

k biztosítása  

Veszélyeztetettsé

gi tényezők 

kialakulásána k 

megelőzése, 

hatásuk enyhítése   

Veszélyeztetettsé

g megelőzése  

Gyermekvéd 

elmi beszámoló  

Programok 

szervezése, 

lehetőségek feltárása  

Önkormány

z 

at 

2021.06.30

.  

Csökken a 

veszélyeztetet

t gyermekek 

száma  

Humán, 

pénzügyi

, 

pályázati  

Folyamatos  

kapcsolattart

á s  

III. A nők esélyegyenlősége  

1

  

Helyben, 

vagy 

elérhető 

távolságon 

belüli 

képzési 

lehetőségek  

Képzési 

programok hiánya  

Nők 

elhelyezkedéséne

k elősegítése  

Képzési 

programok  

Képzési igény 

felmérése, képzések 

szervezése  

Önkormány

z 

at 

2022.12.31

.  

Tervezett 

képzések 

elindítása, 

bevont nők 

száma  

Humán, 

pénzügyi

, 

pályázati  

Képzések 

folyamatos 

fenntartása  

2

  

Speciális 

programok 

szervezése a 

női 

munkavállal

ó k részére  

Magas 

munkanélküli 

 ség a 

 nők  

körében  

Női 

foglalkoztatottság 

növelése  

Képzési 

programok  

Képzési programok 

tervezése  

Munkaügyi 

központ  

2022.03.31

.  

Képzések 

száma, 

bevontak 

száma  

Humán,  

pályázati  

Folyamatos 

képzési 

lehetőségek  
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Rugalmas 

foglalkoztat

á 

 si

 form

ák  

megismertet

é 

se  a 

foglalkoztat

ó kkal,  

„egyműszak

o s” 

munkarend, 

vagy  

Családbarát 

munkahelyek 

hiánya  

Családbarát 

munkahelyek 

létrehozásána k 

ösztönzése  

Munkahelyvédel

mi 

tájékoztató 

anyagok  

Gyesről, gyedről 

visszatérők 

foglalkoztatottságána

k javítása  

Önkormány

z 

at 

2022.06.30

.  

Családbarát 

munkahelyek  

létrejötte  

Humán,  

pályázati  

A létrejött  

munkahelye

k fenntartása  

 

 részmunkaid ő 

bevezetése több 

területen  

         



 

 

…  Az érintettek 

felmérése a 

védőnők 

bevonásával; 

munkaerőpia 

 cra

 történő  

visszatérésük 

tervezése, az ehhez 

szükséges 

kompetenciá 

 k 

 felmérése  

és biztosítása  

Gyesen 

lévők száma 

nem ismert  

Adatgyűjtés, 

beavatkozás 

tervezése  

Írásos 

beszámoló  

Helyzetfelmé 

rés 

beavatkozáso 

k  

tervezéséhez  

Önkormányz 

at 

2022.06.30.  Írásos 

beszámolók, 

készítése, 

beavatkozás 

tervezése  

humán  Nem releváns  

IV. Idősek  

1  Időskorúak 

helyzetére 

vonatkozó részletes 

adatok gyűjtése  

Adathiány az 

időskorú 

célcsoporttal 

kapcsolatban  

Adatgyűjtés, 

beavatkozás 

tervezése  

Írásos 

beszámoló  

Adatgyűjtés 

és 

beavatkozáso 

k tervezése  

Önkormányz 

at 

2022.12.31.  Írásos 

beszámoló, 

beavatkozási 

terv készítése  

humán  Nem releváns  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  



 

 

1  A  

célcsoporttal 

foglalkozó 

területek 

összehangolt 

adatközlése után  

szükséges  a 

HEP  

felülvizsgálat a 

Adathiány a 

célcsoporttal 

kapcsolatban  

Adatgyűjtés, 

beavatkozás 

tervezése  

Írásos 

beszámoló  

Adatgyűjtés 

és 

beavatkozáso 

k tervezése  

Önkormányz 

at 

2022.06.30.  Írásos 

beszámoló, 

beavatkozási 

terv készítése  

humán  Nem releváns  

2  Szociális 

foglalkoztatá s  

megszervezés 

e; foglalkoztatá 

si tárgyú  

pályázati források 

felkutatása;  

 A 

foglalkoztatá 

s bővítése 

szükséges a 

településen  

Foglalkoztatási 

lehetőségek 

feltárása  

Foglalkoztatá 

si terv, 

pályázati 

kérelmek  

Igényfelméré 

s, 

adatgyűjtés  

Önkormányz 

at 

2022.06.30.  Felmérés 

elkészülte, 

további  

beavatkozáso 

k 

meghatározás 

a  

Humán,  

pályázati  

Felmérésre 

épülő további 

beavatkozáso 

k  



 

 

3  Fizikai 

környezetben  

található akadályok  

megszüntetés 

e,  

akadálymente 

sítés 

megvalósítás a az 

azzal még nem  

teljes  

mértékben 

rendelkező 

közintézményekben 

Kulturális és 

sportprogram 

okhoz való 

hozzáférés 

lehetőségei  

Teljes körű 

akadálymente 

sítés 

Költségvetési 

koncepció  

Területek 

felmérése, 

pályázati 

lehetőségek 

kihasználása,  

Önkormányz 

at 

2023.12.31.  A település  

teljes körű  

akadálymente 

sítése 

Humán, 

pénzügyi, 

pályázati  

Folyamatos 

akadálymente 

sítés a 

településen a 

lehetőségek 

szerint  





 

 

Megvalósulás  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 feladatok megvalósításáról gondoskodjanak. 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és 

az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására kötelezettséget vállal.   

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy a 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,   

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi 

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 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok  
vezetői,  

önkormányzat,  
képviselője,  

partnerek képviselője 

Romák/ mély - 

szegénységben  
élők esély - 

egyenlőségével  
foglalkozó  

munkacsoport 

Idősek esély - 

egyenlőségével  
foglalkozó  

munkacsoport 

Gyerekek esély - 

egyenlőségével  
foglalkozó  

munkacsoport 

Nők esély - 

egyenlőségével  
foglalkozó  

munkacsoport 

Fogyatékkal élők  
esély - 

egyenlőségével  
foglalkozó  

munkacsoport 



 

 

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.  

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az Önkormányzat részéről a jegyző felel.: 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.  

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.  

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  ofelel azért, hogy a 

település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető 

legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.   

ofigyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  otámogatnia 

kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a 

szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  okötelessége 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 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 képviselő-testületének 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.  

 

 

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala, a helyi esélyegyenlőségi programbanérintettek, afelsorolt önkormányzati, hivatali és civil 

szervezetek előzetes véleményformálása.  

A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, az önkormányzati hivatal épülete, a 



 

 

Közösségi Ház áll rendelkezésre. Az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein a 

tolerancia, a befogadás és a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk 

megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.  

Kötelezettség és felelősség: 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok megvalósulásáért, a program végrehajtásáért a 

polgármester felel.  

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 ismereteket bővítő 

képzésen, egyéb programokon részt vegyenek.   

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában.   

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a felelős személynek.   

- Az önkormányzati intézmények vezetői gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban 

foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.   

 

Érvényesülés, módosítás: 

A kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül 

teljesíteni, úgy annak módosítása szükséges, illetve annak érdekében, hogy az maradéktalanul 

megvalósulhasson, javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.   

  A 2019. évi felülvizsgálat szükségszerű, mivel nagyon sok jogszabály, hatáskör és illetékesség 

változott.  

Kömlő Község Esélyegyenlőségi Programjának és Intézkedési Tervének a 2019 évi módosított 

változatát felterjesztem a Képviselő-testület novemberi ülésére megtárgyalásra és elfogadásra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Kömlő v{ros/község Helyi Esélyegyenlőségi Programj{nak szakmai és t{rsadalmi vit{ja 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitat{st követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

III. Ezt követően Kömlő v{ros/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ……./2020. (XI.28.) sz{mú 

hat{rozat{val elfogadta. 

 

Mellékletek: Képviselő testületi jegyzőkönyvi kivonat 

 

Kömlő, 2020. ………………….     

 

 

 

Turó Tam{s 

polg{rmester 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kömlő község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 

 

Kömlő, 2020. május 18. 

 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

2019. ……………….. hó …………nap                                  ……………………………………………………………. 

 

 

 


