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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, Csanádalberti Község 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban 2013. június 27-én a 132/2015. (XII.04.) határozatában 

rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

elvégzését írja le. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Csanádalberti település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

� az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

� a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

� a diszkriminációmentességet,  

� szegregációmentességet, 

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

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 

intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

munkacsoportokat. 

 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 

terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 

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

szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 

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

előírásaira.



A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége      

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. 

§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) 

bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés 

szó szerint: 

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 

meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség 

esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 

tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és felülvizsgálata  

 

A település bemutatása 

 

Csanádalberti Községben a helyzetfeltárást, a célcsoportokra és a vizsgálandó területekre nézve változások 

nem történtek. A demográfiai változásokat nézve, az eddig jellemző kistelepülésekről való elvándorlás még 

mindig folyamatos, tehát ebben nem történt változás. Ez a probléma sajnos országos szintű, ennek ellenére 

törekendünk kell arra, hogy településünk vonzóvá váljon, elsősorban a fiatalabb korosztály számára. Ehhez 

több eszközt vetettünk be: 

� 2017 évtől bevezetésre került a gyermeknevelési hozzájárulás, melynek keretében minden helyi 

lakcímmel rendelkező születendő gyermek 50.000 Ft-os támogatásban részesül. 

� 2016 évtől letelepedési támogatásra jogosult az a – településen első alkalommal – lakóingatlant 

vásároló és életvitelszerűen a településen élő 18 év alatti gyermekét/gyermekeit egyedül vagy 

családban nevelő személy, akinek a családban az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. A letelepedési támogatás 

összege a gyermekek számától függetlenül 150.000,-Ft. (2017.08.24-től mód.: öregs.nyud. 

négyszeresét!)(9/2017.VIII.23., jogerő: 08.24.) 

� Beiskolázási támogatásban részesül az állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke bölcsődébe, óvodába, általános 

iskolába, középiskolába, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára jár. A támogatás 

összege gyermekenként 10.000,-Ft, melyet a jogosult részére tárgyév augusztus 31. napjáig ki kell 

fizetni. (9/2017.VIII.23., jogerő: 08.24.) 

� Állandó lakó, ill. tartózkodási hellyel rendelkező szülőt vagy törvényes képviselőt, akinek gyermeke 

speciális oktatási, nevelési intézményi ellátásban részesül, mely ellátás helyileg nem biztosítható, 

évi egy alkalommal gyermekenként 30.000,-Ft utazási támogatásban részesíti. (9/2017.VIII.23.) 

� Állandó lakó, ill. tartózkodási hellyel rendelkező azon egyedül élők vagy közös háztartásban élők 

részére, akinek vagy akiknek az egy főre számított havi átlagjövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatszorosát, a tárgyév december 24. napjáig 

karácsonyi csomagot biztosít. (9/2017.VIII.23.) 



� A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásrészét jelentősen 

megemeltük. 

� Az eladó, nem lakott ingatlanokat megpróbáljuk felvásárolni, és azt tovább adni fiatalok részére. 

� 2016-ban átadásra került az új 540 négyzetméteres új épületünk, a művelődési ház és sportcsarnok, 

melynek nagytermét rövid idő alatt egy mobilszínpad segítségével át lehet alakítani, hogy bálok, 

rendezvények megtartására is alkalmas legyen.  

 

 

 
 

  



Célok 

 

A céljainkban nem történtek változások. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az előző felülvizsgálat időszakában a szociális ellátások rendszere jelentős változáson ment keresztül, 

amelynek dokumentumában a változások részletesen le vannak írva.  

Helyi szinten is történtek változások a szociális ellátás rendszerében: 

Módosította az 1/2017.(VIII.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2017. augusztus 24.: A lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra jogosult azaz egyedül élő, akinek havi jövedelme, 

továbbá az a háztartásban élő (egy lakóingatlanon bejelentett) lakóhellyel rendelkező, ahol a háztartásban élők egy 

főre számított havi átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  250 %-át. 

Módosította az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2017. február 15.:  

Az (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapított települési támogatás összege: 

a) egyedül élő esetén                                                        3.500 Ft 

b) két fős háztartás esetén                                                4.500 Ft 

c) három vagy több fős háztartás esetén                       6.000 Ft. 

Módosította a 2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2017. február 15.:  

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg azoknak a személyeknek, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így 

különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 

megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a 

gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak, és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nem jogosult család esetén, vagy egyedül élő esetében az egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

Módosította az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2017. február 15.: A rendkívüli települési 

támogatás egyszeri alkalomra adható legmagasabb összege 50.000.-Ft. 

Módosította az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2017. február 15.: A kölcsön összege nem 

lehet magasabb az elérni kívánt cél összegénél, azonban nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot. 



Módosította az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2017. február 15.: Temetési támogatás. Az 

eltemettetésre igényelt önkormányzati segély összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

130 %-ával. 

Kiegészítette az 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2017. február 15.: 

Települési támogatás keretében nyújtott gyermeknevelési hozzájárulás és gyermek-egészségügyi támogatás16 

16/A.§ Az önkormányzat gyermeknevelési hozzájárulásban részesíti azt a – egyedül élő vagy együtt élő – szülőt, 

akinek gyermeke 2017. január 1. napján vagy ezt követően született. A hozzájárulás összege egyszer igénybe vehető 

50.000 Ft, mely a szülő választása szerint pénzben vagy természetben – különösen gyermektápszer, pelenka, 

gyógyszer – is adható. 

16/B.§ Az önkormányzat egészségügyi támogatásban részesíti azt a – egyedül élő vagy együtt élő – szülőt, akinek 

gyermeke 2017. január 1. napján vagy ezt követően született. A támogatás bárányhimlő és fertőző 

agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadására vehető igénybe. A védőoltás költségét az önkormányzat az illetékes 

védőnő igazolása alapján téríti meg a jogosult részére. 

16/C.§  A 16/A.§ és a 16/B.§-okban írt támogatást igénybe veheti az a szülő 

a) akinek vagy akinek a családjában az egy főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének ötszörösét; 

b) a gyermek 6. életévének betöltése napjáig. 

 

Kiegészítette a 6/2017.(VII.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2017. július 27.:Települési támogatás 

keretében nyújtott mezőgazdasági terménysegély20 

17/B.§ (1) A mezőgazdasági start mintaprogram keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből 

mezőgazdasági terménysegély állapítható meg a szociálisan rászorultak részére. 

(2) A mezőgazdasági terménysegély szempontjából jogosult – szociálisan rászorult – aki 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

aa) aktívkorúak ellátására, vagy 

ab) időskorúak járadékára, vagy 

ac) települési támogatásra jogosult, vagy 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család tagja. 

 

 

 

 

 

  



1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az előbbi pontban részletesen bemutatott módosítások közvetlen pozitív hatással vannak a célcsoportok 

helyzetének javítására, nemcsak a támogatottak köre bővült, de a támogatás összege is emelkedett. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves 

periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló 

ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 

célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes 

forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság 

elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor 

több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor 

fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát 

közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több 

változásra számíthatunk. 

 

 

 
  



A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 

 
 

 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

 

 



2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

A négy települést számos pályázat, közös program fűzi össze.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Ambrózfalva, Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros továbbra is együtt alkotja a Csanádalberti Közös 

Önkormányzati Hivatalt. Az együttműködés a települések között szoros, a közös hivatal révén ez egy 

természetes folyamat, de ezt alátámasztják a közös programok, közös pályázatok is. A négy település 

képviselő-testülete is sokszor együttes testületi ülésen vesz részt. 

 

 

 

  



2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A regisztrált bűncselekmények száma a településen eddig se volt jelentős, és évről évre enyhe csökkenést 

mutat. Súlyosabb bűncselekmények egyáltalán nincsenek, ahogy kiskorú veszélyeztetése sem.  

A rejtett problémaként azonosított családon belüli erőszakra vonatkozó adatsor – az előző időszakokhoz 

hasonlóan – még mindig hiányos, hiszen amennyiben van ilyen probléma, az áldozat nem mer szólni, ennek 

hiányában releváns adatokkal nem rendelkezünk. 

 

 

HEP HE probléma-azonosítás összefoglalása célcsoportonként, a felülvizsgálat során azonosított 

problémák meghatározása – a HEP Helyzetelemzés részben azonosított problémák összefoglalása a 

könnyebb áttekinthetőség miatt. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége     

A már korábban beazonosított problémákon kívül egyéb problémát nem tártunk fel. 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége          

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

  



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

felelősségvállalása 

 

Mint azt az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, az intézkedési tervben felvázoltak valós problémák, de 

ahogy azt már megismerhettük, különböző okoknál fogva némelyik megvalósítása problémába ütközik. A 

különböző szervezetekkel ezért szorosan össze kell fogni, hogy valóra váltsuk mindazt, amit elterveztünk. 

Valóban jó viszonyt ápolunk az egyházzal, a családsegítő központtal, a rendőrséggel, a nonprofit 

szervezetekkel, alapítványokkal, klubokkal, helyi szerveződésekkel.  

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

A HEP nyilvánosságát szem előtt tartva partnereinket, az együttműködésben résztvevőket rendszeresen 

tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről. Minden partnerrel heti szintű 

kapcsolatban vagyunk, így maximálisan megvalósul a folyamatosság, a tájékoztatás, az együttműködés. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításában az alábbi intézmények vesznek részt: 

• PROVITA Segítő Szolgálat, Pitvaros 

• Huszár Angéla, Családsegítő Központ, Csanádpalota (Csanádalberti Kirendeltség) 

• Kasuba Róbert katolikus plébános, Pitvarosi katolikus Nagyboldogasszony Plébánia 

• Hősné Anda Éva, védőnő, Pitvaros 

• Cződör Krisztián, Pitvarosi Rendőrőrs 

• Idősek Klubja, Csanádalberti 

• Csanádalbertiért Közalapítvány, Csanádalberti 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) felülvizsgálata 

 

1. A HEP IT felülvizsgálata  

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 



Helyi esélyegyenlőségi program IT felülvizsgálata  

 

 

Mélyszegénységben élők és romák 

 

 

1. Munkanélküliség csökkentése 

Intézkedés címe: Munkanélküliség csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Munkanélküliség 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

A munkavállalók számának emelése 

Intézkedés tartalma 

� munkaerő-piaci szolgáltatások 
� kapcsolattartás a munkaügyi központtal 
� FIP pont működésére felhívni a figyelmet 
� letelepedő vállalkozások segítése 
� közmunkaprogram 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: partnerségi megállapodások 
Közép: munkalehetőségek rendszeres közzététele 
Hosszú: munkanélküliség 1%-os csökkentése 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

A probléma még mindig aktuális, ezért folytatandó. 

Eredmény 
A településen az aktív korúak foglalkoztatása nőtt, a nyilvántartott 
álláskeresők száma a 2012-es 10,4%-ról 6,0%-ra csökkent. 

Módosítás 
A probléma még aktuális, ezért a határidő meghosszabbítva a következő 
felülvizsgálatig. 

 

Szöveges kifejtés: 

Országos probléma jelenleg a munkavállalók, különös tekintettel a fiatalok kistelepülésekről történő 

elvándorlása. Ennek fő oka a munkahelyek hiánya, és az ingerszegényebb környezet – programok, 

szolgáltató helyek, stb. szempontjából.  

  



 2013 2014 2015 2016 2017.07.* 

Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma 21 28 39 40 43 

Közfoglalkoztatási mutató 7,84 % 9,14 % 12,74 % 15,90 % 16,84 % 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 41 27 22 24 16 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 14,98 % 8,60 % 7,18 % 9,38 % 6,06 % 

Közfoglalkoztatási ráta 33,56 % 51,66 % 64,59 % 62,89 % 73,54 % 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ 
 
Mint a fenti táblázatból látszódik, a 2015-ös felülvizsgálati időszakig a közfoglalkoztatási ráta jelentősen 
emelkedett, és – bár már nem olyan jelentősen - , de még mindig növekszik. A munkahelyteremtés, többek 
között a letelepedő vállalkozások segítése továbbra is elsődleges célunk, ennek érdekében megpróbálunk 
vonzóvá válni számukra. 
 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2012 160 158 318 20 12,5 13 8,2 33 10,4 

2013 160 151 311 11 6,9 17 11,3 28 9,0 

2014 139 135 274 12 8,6 5 3,7 17 6,2 

2015 127 145 272 11 8,7 9 6,2 20 7,4 

2016 137 142 279 12 8,7 13 9,1 25 8,9 

2017* 133 135 268 11 8,2 5 3,7 16 6,0 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
Forrás: TEIR, Helyi Vizuál Regiszter 
 

A teljes, és ezzel együtt a 15-64 év közötti lakónépesség is folyamatos csökkenést mutat, amely sajnos 

országos jellegű probléma. Az elvándorlás megakadályozásához, kiemelkedően a fiatalok helyben 

tartásához, esetlegesen ide költözéséhez különböző kedvezményekkel próbálunk hozzájárulni. Ezek között 

van a már itt élő fiatalok Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat önkormányzati 

támogatásrészének a duplájára emelése, melyet havi 5.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra módosított a képviselő-

testület. 2017-től bevezetésre került a településünkön lakóhellyel rendelkező újszülöttek részére egyszeri 

50.000 Ft-os támogatás, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül. A támogatás a helyi gyógyszertárban a 

gyermek részére (gyógyszer, tápszer, pelenka, stb.) levásárolható; ezzel biztosítjuk, hogy ténylegesen a 

gyermek részesüljön a támogatásból, és valóban megkapjon mindent, amelyre szüksége van. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz a települési támogatással járulunk hozzá, amelynek 

összegét 2017 év elején jelentős mértékben megnöveltük, ezen felül az egy főre eső jövedelemhatárt is 

megemeltük, így bővítve a jogosultak körét; ezzel is segítve a szegénységben, mélyszegénységben élők 

fenti kiadásainak csökkentését. Ugyanígy a rendkívüli települési támogatás, és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény is pozitív változásokon ment keresztül.  

A fenti módosítások nem csak a mélyszegénységben élők és romák helyzetét segíti, de közvetlenül hatással 

van a gyermekekre, és sok esetben a(z egyedül gyermeket nevelő) nőkre is. 

  



2. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának csökkentése 

Intézkedés címe: 
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának 
csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Magas a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

A részesítettek számának csökkentése 

Intézkedés tartalma 

� munkaerő-piaci szolgáltatások 
� kapcsolattartás a munkaügyi központtal 
� FIP pont működésére felhívni a figyelmet 
� letelepedő vállalkozások segítése 
� közmunkaprogram 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: partnerségi megállapodások 
Közép: munkalehetőségek rendszeres közzététele 
Hosszú: a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának 
0,5%-os csökkentése 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

A 2012-es 14 főről 3 főre csökkent. A probléma aktuális, az intézkedés 
folytatandó. 

Eredmény 
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma jelentősen 
csökkent, de még mindig fennáll. 

Módosítás 
A probléma még aktuális, ezért a határidő meghosszabbítva a következő 
felülvizsgálatig. 

 
Szöveges kifejtés: 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2012 20 13 33 n.a. n.a. 14 n.a. n.a.  

2013 11 17 28 n.a. n.a. 11 n.a. n.a.  

2014 12 5 17 n.a. n.a. 6 n.a. n.a. 35,3 

2015 11 9 20 n.a. n.a. 7 n.a. n.a. 35 

2016 12 13 25 n.a. n.a. 5 n.a. n.a. 20 

2017 11 5 16 n.a. n.a. 3 n.a. n.a. 18,8 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
Forrás: TEIR 



A nyilvántartott, regisztrált munkanélküliek száma továbbra is erőteljes csökkenést mutat, ami betudható a 

közmunkaprogramnak. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számáról ez szintén elmondható, 

a számok folyamatosan csökkennek. Ez többek között a már sokat említett elvándorlással is szorosan 

kapcsolatba hozható, hiszen a fiatal(abb) munkaképes lakosság elköltözik oda, ahol neki megfelelő munkát 

talál, ezért – habár létszámban csökken a 180 napnál régebben regisztráltak száma, százalékban mégsem 

követi a csökkenés mértékét. A közmunkaprogram hozzájárult a szám csökkentéséhez, az intézkedés 

folytatása szükséges. 

A munka világába való visszatérés elmaradásának elsődleges oka még mindig a munkahelyek korlátozott 

száma, új munkahelyek létesítése viszont nagyon nehéz egy Dél-Alföldi kistelepülésen, kevés vonzóerővel 

bír, az itt élők többnyire forráshiánnyal bírnak. Bár az M43-as autópálya elkészülte és közelsége segít 

bekapcsolódni az ország vérkeringésébe, a kiváló termőföldeink elsősorban a mezőgazdaság számára 

fontosak, a környéken a TSZ a legnagyobb munkáltató. A munkaügyi központtal folyamatos a 

kapcsolattartás, és az önkormányzat hirdetőtábláján is szoktunk álláshirdetéseket közzétenni. 

Minden évben rendszeresen pályázunk a különböző, ezt a réteget érintő programokra, mint ételosztás, 

szociális tűzifa, stb., de a mezőgazdasági mintaprogramunkban megtermelt zöldségfélékből és egyéb 

terményekből is szoktunk csomagot osztani; valamint a családsegítő központtal és a Karitasz csoporttal 

ruhaosztásokat is szervezünk. 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

  



Gyermekek 

 

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának csökkentése 

Intézkedés címe: 
A rendszeres gyermek-védelmi kedvezményben részesítettek számának 
csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
magas 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

A részesítettek számának csökkentése 

Intézkedés tartalma 
� munkaerő-piaci szolgáltatások (átképzés lehetősége) 
� kapcsolattartás a munkaügyi központtal 
� FIP pont működésére felhívni a figyelmet 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: partnerségi megállapodások 
Közép: munkalehetőségek rendszeres közzététele 
Hosszú: a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számának 
0,5%-os csökkentése 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

A határidő befejezett, azonban továbbra is folytatása szükséges. 

Eredmény 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a 
2013-as 48-ról 2017-re 45-re csökkent. 

Módosítás 
A probléma még aktuális, ezért a határidő meghosszabbítva a következő 
felülvizsgálatig. 

 

Szöveges kifejtés: 

Az elvándorlás elsődlegesen a fiatal, munkaképes korú lakosság körében jellemző, ezáltal közvetlenül érinti 

a gyermekek számának csökkenését is. 

 

év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

születések 
száma 

5 3 0 3 1 8 2 3 4 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
Forrás: Helyi népesség-nyilvántartás 
 



A gyermekek, a mélyszegénységben élő családok – és így gyermekek – helyzetének javítására az előző 

célcsoportnál említett, lakhatáshoz és gyermekvállaláshoz kapcsolódó támogatásokat vezettük be, illetve 

emeltük az igénybe vevők körét, és a támogatás összegét is. Ezek közé tartozik a megemelt Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz hozzájáruló 

települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is; és 

különösen az újonnan bevezetett, a helyi lakcímmel rendelkező újonnan született babák egyszeri 50.000 Ft-

os támogatása, amely az egyik kitőzött célunkat, a gyermekvállalási kedvet hivatott elősegíteni. A fentiek 

szorosan kapcsolódnak a mélyszegénységben élőkhöz is, ezért részletesen az előző pontban ismertetve 

vannak. 

év 
Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek száma 

Változás az előző évhez képest 

2013 48 gyerek - 

2014 55 gyerek 114,6 % 

2015 39 gyerek 70,9 % 

2016 50 gyerek 128,2 % 

2017 45 gyerek 90 % 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évente váltakozó előjellel módosul, egyik 

évben több, másik évben kevesebb a kedvezményben részesítettek száma. Erre az évre ismét csökkenést 

mutat. Ennek egy része betudható a korábban említett munkaképes korú lakosság elvándorlásával. Habár 

egyik kitűzött célunk volt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának 

csökkentése, de ezt nem ilyen áron szerettük volna elérni. 

 

2. Gyermekvállalási kedv erősítése 

Intézkedés címe: Gyermekvállalási kedv erősítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Gyermeklétszám csökkenése 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Gyermekszám növekedése 

Intézkedés tartalma � Gyermekvállalási kedv erősítése 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: adatok áttekintése 
Közép: gyermekek számának alakulása 
Hosszú: gyermekszám csökkenésének megállítása, esetleges növekedése 



Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
Habár számszerűsítve a gyermeklétszám csökkent, az elvándorlás miatt ez 
velejáró folyamat, hiszen az aktív munkaképes fiatalság költözik el, 
gyermekkel együtt.  

Módosítás 
A határidő még nem járt le, a következő felülvizsgálat időpontjáig 
kiterjesztésre kerül. 

 

Szöveges kifejtés: 

A születések száma az előző évekhez képest: 

év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

születések 
száma 

5 3 0 3 1 8 2 3 4 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
Forrás: Helyi népesség-nyilvántartás 
 

A szülőket azóta is a már bevált nyári táborokkal segítjük a gyermekek nyári elhelyezésére és felügyeletére: 

az iskola és a katolikus plébánia is szervez különböző táborozási lehetőségeket (hittan tábor, foci tábor, a 

családsegítő központ által szervezett tábor, kreatív foglalkozások, stb.).  

 
Gyermektáborok a négy település gyermekeinek 

Önkormányzatunk azóta is minden évben meghirdeti a nyári diákmunka elősegítése programot, ahol a 

diákok számára a nyári szünetben fizetés ellenében munkát biztosítunk. A helyi iskola és óvoda tanulóinak 

részére az iskolai alapítvány minden évben jótékonysági bált szervez, amelynek befolyt összegéből szintén 

az alapítványon keresztül a gyermekek kapják. 

A gyermekek részére minden évben megrendezésre kerül a mikrotérségi gyermeknap, Ambrózfalva, 

Csanádalberti, Nagyér és Pitvaros települések gyermekei részére, amelyhez amely anyagi részéhez mind a 

négy önkormányzat hozzájárul.   

  



 

Idén májusban megrendezésre került a „Figyelj 

rám, hogy vigyázhassak rád!”rendvédelmi nap is, 

amelyen a négy település gyermekei a rendvédelmi 

szervek bemutatóit (rendőrség, kutyás fegyőr, stb.) 

foglalta magában, de bepillanthattak a kutyás 

terápia rejtelemibe is. Ez nem csak érdekes nap 

volt, hanem hasznos, nevelő célzattal bíró 

rendezvény is volt, nem mellesleg szórakoztató 

faktora is volt. 

 

 

 
„Figyelj rám, hogy vigyázhassak rád!” rendvédelmi nap 

 
A pitvarosi nonprofit Provita Segítő Szolgálat keretein belül 

működő Pitvarosi Erdei Ferenc Közösségi Színtér (Művelődési 

Ház) biztosítja Pitvaros Község Önkormányzatának a 

rendezvényeket közművelődési szerződés keretében. 

Nonprofit szervezet lévén az adó 1%-ából befolyt összegből a 

nyári szünet alatt minden héten különböző foglalkozásokkal 

segítették a négy településen lévő gyermekek idejét hasznos 

elfoglaltságokkal lekötni, például különböző kreatív 

foglalkozások, szalonnasütés, stb., ezeken rendszeresen részt 

szoktak venni a gyermekek és jól szokták magukat érezni. 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési 

lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális.  



Nők 

 

1. Munkanélküli nők arányának csökkentése 

Intézkedés címe: Munkanélküli nők arányának csökkentése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Munkanélküli nők aránya magas 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Munkanélküli nők arányának csökkenése 

Intézkedés tartalma 

� Tájékoztatás a munkalehetőségekről 
Adatgyűjtés, kapcsolattartás a munkaügyi központtal, lehetséges 
partnerek megkeresése, meglévő együttműködések fenntartása, képzés, 
átképzés, 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: helyzetelemzés 
Közép: stratégia kidolgozása, együttműködési megállapodások száma (1 
db) 
Hosszú: munkanélküli nők számadatai (2% csökkenés) 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban 

Eredmény 
2002-ben 20 nő volt a nyilvántartott álláskeresők között, ez a szám évről 
évre csökken, 2017-ben jelenleg 11 főre csökkent. 

Módosítás 
A határidő még nem járt le, a következő felülvizsgálat időpontjáig 
kiterjesztésre kerül. 

 

Szöveges kifejtés: 

A lakosság csökkenésével együtt a nők aránya is csökkent, ahogy a nyilvántartott álláskereső nők száma is. 

Ez nagy részben a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető, bizonyos programokban kifejezetten nőket 

alkalmazunk. 

A munkaügyi központtal azóta is folyamatos a kapcsolattartás. 

  



 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2012 160 158 318 20 12,5 13 8,2 33 10,4 

2013 160 151 311 11 6,9 17 11,3 28 9,0 

2014 139 135 274 12 8,6 % 5 3,7 % 17 6,2 % 

2015 127 145 272 11 8,7 % 9 6,2 % 20 7,4 % 

2016 137 142 279 12 8,8 % 13 9,2 % 25 9,0 % 

2017* n.a. n.a. n.a. 11 n.a. 5 n.a. 16 n.a. 

* Év végi adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért 2017. második negyedéves adatokkal dolgozunk. 
Forrás: TEIR, Helyi Vizuál Regiszter 
 
A fenti táblázat az első célcsoportnál már elemzésre került, de az átláthatóság kedvéért szükséges itt is 

láthatóvá tenni az adatokat. 

Ezen belül tekintsük át az utóbbi időszakban a közfoglalkoztatás keretében a nők foglalkoztatását: 

2015 2016 2017 

nők férfiak nők férfiak nők férfiak 

19 18 22 14 25 11 

51,4 % 48,6 % 61,1 % 38,9 % 69,4 % 30,6 % 

Forrás: helyi adatokból 

 

Ahogy az látszódik, még mindig kiemelten foglalkozunk a nők foglalkoztatásával a különböző 

közfoglalkoztatási programokon belül. A nemi arányok számottevően változtak a nők javára. A 

nyilvántartott álláskeresők között eleve magasabb a nők száma, a közfoglalkoztatási programokon belül is 

egyre inkább a nők foglalkoztatása van többségben. 2015-ben a közfoglalkoztatottak több, mint 51%-a volt 

nő, 2017-ben ez csaknem eléri a 70%-ot. Számukra különböző okok miatt (gyermekneveléssel kapcsolatos 

munkakiesés, betegség, fokozottan igaz ez az egyedülálló anyákra) nagyobb kihívást jelent munkát találni. 

A gyermeknevelésből visszatérő anyukák részére továbbra is biztosítjuk a visszatérés lehetőségét, ezzel is 

segítve őket. 

 

2. Rejtett problémák 

Intézkedés címe: Nők – rejtett problémák 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Családon belüli erőszakra vonatkozó  adat hiánya (rejtett) 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Esetek feltárása, merjenek segítséget kérni 



Intézkedés tartalma 
� Tájékoztatás 
Széles körű tájékoztatás az igénybe vehető segítségekről, tájékoztató 
előadások szervezése 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: segítséget nyújtó szervezetek elérhetőségének ismertté válása 
Közép: információk közzététele, tájékoztató előadás megszervezése 
Hosszú: a családon belüli erőszak visszaszorítása 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 

A probléma rejtett, ezért a tájékoztatás folytonossága mindenképp 
szükséges. Ezt a továbbiakban is plakátok, szórólapok kihelyezésével, a 
holnapon és közösségi oldalon különböző információk közzétételével 
mindenképp folytatjuk. 

Módosítás A határidő következő felülvizsgálat időpontjáig kiterjesztésre kerül. 

 

Szöveges kifejtés: 

A rejtett problémaként azonosított családon belüli erőszakra vonatkozó adataink továbbra is hiányosak, 

hiszen ha van is áldozat, nem mer szólni. Ezért ezt továbbra is rejtett problémaként tartjuk nyilván. 

Megelőzni nem tudjuk, és a végkimenetele se a mi hatáskörünk (rendőrség). 

Az intézkedésben a tájékoztatás szerepel: a fenti okok miatt lehetőségünk nincs segíteni, egyedüli 

lehetőségünk a tájékoztatás, hogy az ilyen esetekben a nők (esetleg gyermekek, férfiak…) hova 

fordulhatnak segítségért.  

A tájékoztatási tevékenység a korábbiakhoz hasonlóan az alábbi elemeket tartalmazza: 

� az önkormányzat épületében plakátok kihelyezése, 

� internetes közösségi oldalakon felhívások, plakátok, telefonszámok (lelkisegély, rendvédelmi 

szervek, stb.) közzététele, okostelefonos applikációk elérhetőségének pontos megadása. 

A segítséget nyújtó szervezetek elérhetőségének ismertté válására és hirdetésére a fentiek alapján az 

összes diszkrét lehetőséget kihasználjuk. A diszkréció kiemelten fontos, hiszen az áldozat sokszor 

szégyenérzetből, félelemből nem fog segítséget kérni, és a lebukás veszélye nélkül hozzáférhet az 

információkhoz.  

A családsegítő központ munkatársaival, és a rendőrség képviselőivel is napi szintű kapcsolatban vagyunk, 

így az esetleges felmerülő problémánál tudunk segítséget nyújtani. 

A családon belüli erőszakhoz kapcsolódóan, a gyermekek által és gyermekek sérelmére elkövetett 

bűncselekmények száma az iskolarendőr programmal párhuzamosan csökkent, évente minimális, elvétve 

1-2 esetről van szó. 



A folyamatos tájékoztatás továbbra is fontos, hiszen a hosszú távú célként kitűzött családon belüli erőszak 

visszaszorítása – habár látens probléma -, beteljesüléséről soha nem győződhetünk meg, hiszen rejtett 

problémáról van szó. Célkitűzésként mindenképp a tájékoztatási tevékenység folytatása szükséges. 

 

 
 
 
A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

 

 

  



Idősek 

 

1. Az idősek informatikai jártasságának növelése 

Intézkedés címe: Az idősek informatikai jártasságának növelése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az idősek informatikai jártassága csekély 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Az idősek informatikai jártasságának növelése 

Intézkedés tartalma 
� Kérdőívek eljuttatása és feldolgozása 
� Tájékoztatás az idősek részére, motiválás a tanulásra 
� Tanfolyamok szervezése 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: Igénylők számának megállapítása 
Közép: Egy tanfolyam lebonyolítása 
Hosszú: az informatikai jártasság megszerzése 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
Egyre több idős jártas az informatikában, de a növekedés lassul.Az elmúlt 
két évben tanfolyam is volt az idősebb korosztály részére. 

Módosítás A határidő a következő felülvizsgálat időpontjáig kiterjesztésre kerül. 

 

Szöveges kifejtés: 

A korábbi felülvizsgálat alkalmával több okból is elvetettük a kérdőíves megkereséseket, és személyes 

beszélgetések és megfigyelések alapján mértük fel az idősek informatikai jártasságát. 

Az idősek még mindig kétféle állásponton vannak: 

� akik érdeklődnek az informatika iránt, 

� és akik elutasítják azt. 

A felmérések alapján számítógépes tanfolyamra lenne igény az idősek körében. Az eddigi lehetőségeink 

alapján nem volt meg az a létszám, amely alapján a számítógépes tanfolyam elindulhatott volna, de 

keressük a lehetőséget arra, hogy az érdeklődők számára ezt megvalósítsuk. 



Kifejezetten idősek számára számítógépes tanfolyamot szeretnénk szervezni, azonban ez eddig a kis 

létszám miatt nem jöhetett létre. 

Az érdeklődőknek – ahogy az előző felülvizsgálat alkalmával megállapítottuk – különböző motivációik 

vannak: kapcsolattartás az elköltözött családtagokkal, egyedülálló lévén unalom vagy kikapcsolódás, de 

van, aki barátnője motivációjára fedezi fel a virtuális világot. 

 

 
Az internetes közösségi oldalán létrehozott csoportokban is látszódik, hogy egyre több tagja van, és egyre 

több tag aktivizálja magát, bejegyzés írásával, fényképek feltöltésével. 

Az elutasítók még mindig mereven elzárkóznak az informatikától, nincs motivációjuk rá, kényszeríteni pedig 

nem szabad, de nem adjuk fel, keressük a lehetőséget az ő felzárkóztatásukra is. Azonban azt be kell 

látnunk, hogy több esetben ez koránál, állapotánál fogva konkrétan egy lehetetlen küldetés.  

Az intézkedést – habár nem fogjuk elérni – továbbra is folytatnunk kell. 

  



 

2. Egyedül élők életének megkönnyítése 

Intézkedés címe: Egyedül élők életének megkönnyítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Magas az egyedül élők aránya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Egyedül élők életének megkönnyítése 

Intézkedés tartalma � Szociális, közművelődési szolgáltatások bővítése 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: (igény)felmérés és kiértékelés 
Közép: szolgáltatások nyújtása, folyamatos tájékoztatás, pályázati 
lehetőségek keresése 
Hosszú: az egyedül élők életminőségének javítása 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
Az egyedül élők számára természetesen nem tudunk hatással lenni, de 
minden eszközzel azon vagyunk, hogy lehetőségeinkhez mérten 
megkönnyítsük az életüket. 

Módosítás A határidő a következő felülvizsgálat időpontjáig kiterjesztésre kerül. 

 

 

Szöveges kifejtés: 

A helyi nyugdíjas klub és idősek otthona példásan működik. Rendszeres találkozókkal, összetartó csapattal 

járják a kistérségi nyugdíjas klubok rendezvényeit, hiszen egymást mindig meghívják. A közös szórakozás, 

tevékenység összetartó erővel rendelkezik, amely enyhít az egyedül élők elzárkózásán, hiszen figyelnek 

egymásra, segítenek egymásnak, és ami nagyon fontos – van kivel megbeszélni a dolgokat. A klub továbbra 

sem zártkörű, a bejutás egyszerű, különös tekintettel arra, hogy kistelepülés lévén szinten mindenki ismer 

mindenkit. 

  



Az újonnan átadott művelődési ház és sportcsarnokban pedig az egyéb rendezvények mellett a nyugdíjas 

klub rendezvényei is helyet kapnak, így már elegendő helyet biztosítva a különböző rendezvények számára. 

    
 
 

Önkormányzatunk is sok programot próbál felvonultatni, ahol a legkisebb korosztálytól a legidősebbekig 

mindenki megtalálja magának tetszőt. A már említett nyugdíjas találkozók és mulatságok is összetartó 

erőként segítik a közösséget. A falunapon is elsősorban az ő kedvükben próbálunk járni fellépők 

tekintetében, év közben pedig a szépkorúakat a polgármester személyesen köszönti fel, emléklap és egy 

csokor virág vagy egy üveg bor kíséretében.  

   

 

A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális.  



 

3. Az idősek áldozattá válásának megelőzése 

Intézkedés címe: Az idősek áldozattá válásának megelőzése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Áldozattá válás 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Megelőzés 

Intézkedés tartalma � Tájékoztatás és megelőzés 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: veszélyeztetett idősek számának megállapítása 
Közép: maga a tájékoztató anyag  
Hosszú: folyamatos tájékoztatás, bűncselekmények megelőzése 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
A településen a bűncselekmények száma enyhén csökkent, bár előtte sem 
volt rendkívüli. 

Módosítás A határidő a következő felülvizsgálat időpontjáig kiterjesztésre kerül. 

 

Szöveges kifejtés: 

A Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Pitvarosi Rendőrőrs tájékoztatása alapján 

községünkben a regisztrált bűncselekmények száma megyei és országos szinten is az átlag alattinak 

mondható. A közbiztonság az őrs kiváló munkája eredményeképpen jó. Legjellemzőbb bűncselekmény a 

lopás (más nem is nagyon fordul elő), csökkenő tendenciával, átlagosan már évente 1 esetet regisztrálnak. 

A – többnyire idősek sérelmére elkövetett – lakásbetörések száma évente 1-2 alkalom, amely 2014-től 

nullára csökkent. 

A tájékoztatási tevékenység a korábbiakhoz hasonlóan az alábbi elemeket tartalmazza: 

� az önkormányzat épületében plakátok kihelyezése, 

� internetes közösségi oldalakon felhívások, plakátok, telefonszámok (lelkisegély, rendvédelmi 

szervek, stb.) közzététele, okostelefonos applikációk elérhetőségének pontos megadása. 

 



Az idősek egy része – ahogyan azt már a korábbiakban leírtuk – elutasítja az informatikát, ezért az 

önkormányzat bejáratánál kihelyeztük a rendőrségtől kapott szórólaptartó promóciós táblát, amelyen 

többféle szórólap is elérhető, többféle témában, így a digitális világot mellőző idősek számára is elérhetők 

az információk. 

 

 

 
A felülvizsgálat során újabb problémákat, fejlesztési lehetőségeket nem tártunk fel, azonban a korábbi 

beazonosított probléma jelenleg is aktuális. 

 

  



Fogyatékkal élők 

 

1. Teljes körű akadálymentesítettségre való törekvés 

Intézkedés címe: Teljes körű akadálymentesítettségre való törekvés 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Akadálymentesítettség nem teljes körű 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Teljes körű akadálymentesítettség 

Intézkedés tartalma 
� teljes körű akadálymentesítettségre való törekvés 
Felmérés, forrásbiztosítás; pályázatok írása; közmunka szervezése; 
karbantartás 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2019.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
dokumentumok 

Rövid: felmérés 
Közép: pályázatok írása, elszámolása, elkészült projektek átadása 
Hosszú: elégedettségmérés, állapot fenntartása, karbantartás 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 
(folyamatban 
lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény Az iskola bejárata akadálymentesített. 

Módosítás Nincs. 

 

Szöveges kifejtés: 

Ami nem változott: a legtöbb épületünk akadálymentesítve van: az önkormányzat, az orvosi rendelő, a 

könyvtár és a teleház, az óvoda és az idősek klubja is, ahogy a szövöde is, ahol a közfoglalkoztatott nők 

dolgoznak. Az új művelődési ház és sportcsarnok szintén akadálymentesített. 

Az iskola épületén még nincs mozgáskorlátozott feljáró, azonban ezt ritkán használják 

mozgáskorlátozottak, de törekedni fogunk ennek megoldására is.  

 

 

 



 

Összegzés  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program folytatása továbbra is szükséges, az eddig elkezdett intézkedések 

folytatása a célcsoportok érdekében fontos. A felülvizsgálat során új problémát nem tártunk fel, ezért új 

intézkedése felvenni nem szükséges.  

 

 

  



Megvalósítás 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során 

kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását 

követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos 

egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és 

érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

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

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 

megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 

dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a 

HEP IT aktualizálása,  

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

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 

munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 

számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 



 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 

munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít 

a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott 

munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

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



 

Nyilvánosság 

 

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 Radó-Hájas Dóra 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  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége 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 képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 

illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 

 

  



4. A felülvizsgálat elfogadás módja és dátuma 

 

I. Csanádalberti Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról 

szóló szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást 

követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Csanádalberti Községi Önkormányzat  Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta önkormányzati 

határozatával …………………………………………………………………………… (határozatszám, dátum)  

elfogadta. 

 

 

Dátum: Csanádalberti, 2017.  
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