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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 
Bevezetés 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Örkény Város Önkormányzatának 

feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzését, 

vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését. 

 

Első alkalommal 2014-ben fogadta el az önkormányzat a HEP-t. A program 2014-2019 évekre 

határozta meg a terület átfogó szabályozását. Másodszori elfogadása az előző időszak tapasztalatait 

szem előtt tartva, az aktuális problémákat megismerve és elemezve 2019-2024 évekre tartalmaz 

célokat, feladatokat, irányokat. 

 

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

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

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

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

rendelkezéseivel, Örkény Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, 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 

intézmény fenntartóira.  

 

A helyzetelemzés megállapítja a problémákat, továbbá a következő öt évre meghatározza a védett 

társadalmi csoportok vonatkozásában, az érdekükben körvonalazódó fejlesztési célokat, szükséges 

intézkedéseket. A megvalósíthatóság és fenntarthatóság céljai okán a fejlesztési elképzelések mellé 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program a lehetséges forrást is megjelöli, előkészítve ezzel a hazai és 

Európai Uniós pályázatokban való részvételt az önkormányzat, a településen lévő gazdasági 

szereplők, intézmények, civil szervezetek és nem utolsó sorban a nemzeti kisebbségek és más 

védett esélyegyenlőségi csoportok számára. 

 

 

A település bemutatása 

 

A település keletkezésének pontos időpontja ismeretlen, de a régészeti kutatások során előkerült 

leletek azt bizonyítják, hogy ezen a területen már a honfoglalást követő években laktak emberek. 

Ennek magyarázata földrajzi eredetű: nem messze volt a Duna egyik ága, a Sárvíz, amely áradások 

idején a laposabban fekvő területeket elöntötte, így azok lápos, mocsaras területekké váltak a 

belvizes területekkel együtt. Örkény és környéke homokdombvonulatával kiemelkedik ebből, és 

ezáltal vált ideálissá a letelepedéshez. Ez a kiemelkedés áradások idején is alkalmas volt 

közlekedésre, elsősorban ennek köszönhető, hogy itt alakult ki a “Szegedi nagyút”, a “Magna via”. 

 

A középkorban Örkény fejlődését nagyban elősegítette, hogy a fenti út mellett körülbelül egynapi 

járóföldre esett Budától, illetve Pesttől, így az utazók, kereskedők és kíséretük, mint pihenő- vagy 

megszállóhelyet vették igénybe. Az út jelentősége folyamatosan nőtt. A hadsereg is rendszeresen 

használta vonulóútvonalnak, valamint postaútként is funkcionált. Mivel több postaútvonal ágazott 

itt szét, Örkényen fontos elágazó és lóváltó postaállomás létesült. 
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A XVIII. sz. első harmadától a Grassalkovich család tulajdonába került. A pusztai postaállomás 

jobbágyokkal való betelepítése (1784) II. Grassalkovich Antal nevéhez fűződik. Ezután Örkény 

népessége lassú egyenletességgel fejlődött. A Grassalkovich uradalom építészének tervei alapján 

1844–47-ben épült meg a Szent Lipót tiszteletére szentelt római katolikus templom. 

 

Az 1870-es években a földtulajdonos az értéktelen termőföldeket értékesítette lőtér céljára a 

Császári és Királyi Hadsereg részére. Ettől az időponttól napjainkig igen jelentősek a katonai 

gyakorlatozások, és távoli alakulatok tagjai is megjelennek a térségben. A lényegi változások 

Örkény életében 1888 után következtek be, amikor is Pálóczi-Horváth István szabad kezet kapott a 

hatalmas kiterjedésű, kiaknázatlan lehetőségeket rejtő uradalom felett. Örkény az ő munkálkodása 

következtében felvirágzott. 1889-ben megindult a vasúti közlekedés, mind személy-, mind 

teherfuvarozás. Pálóczi és felesége ingyen bocsátotta a vasút rendelkezésére a szükséges területet, 

nagyban elősegítve ezzel a település további fejlődését. 1889–93 között építtették a ma Szabadidő 

Központként funkcionáló Pálóczi-Horváth-kastélyt. Létrehozta a Pálóczi-Horváth telepet (ma 

Táborfalva), valamint a Várady telepet (ma Hernád része). Építtetett tégla- és cserépgyárat, tanyasi 

és belterületi iskolákat, majd a Gazdaképzőt. A református templomot 1923–26-ban szintén az ő 

segítségével építették. A községben a szállítást kisvasúttal oldották meg, amely szerepet játszott a 

lakosság falun belüli közlekedésében is. 

 

A lakosság egy részének külterületi koncentrálódása végül Táborfalva leválásához (1949) vezetett, 

azonban 1970-ben ismét visszakerült, mert Hernáddal és Pusztavaccsal együtt az Örkényi 

Nagyközségi Közös Tanács részévé nyilvánították. Örkény lett a székhelye a táborfalvai és 

tatárszentgyörgyi TSZ-ek csatolásával kialakult hatalmas, s helyben jelentős ipari tevékenységet is 

folytató agrárkomplexumoknak, továbbá a járás déli községeiben kialakult takarékszövetkezeteknek 

is. 

Örkény infrastruktúrája az 1960-as évektől indult fejlődésnek. Itt épült ki a régió első községi 

vízműve, szak, majd (néhány éve innovatív törekvéseivel is figyelmet keltő szakközépiskolává 

szervezett) szakmunkásképzője, itt történtek meg az első (ambivalens hatásai mellett is fontos) 

lépések az Ilona-major cigánytelepének felszámolására, az egyre súlyosabb helyzetbe került 

cigánylakosság faluba telepítésére és helyzetének javítására. 

1984-ben Hernád, 1989-ben Táborfalva, majd 1990-ben Pusztavacs vált közigazgatásilag 

függetlenné. A rendszerváltást követő években a települések önállósodási törekvése volt a jellemző, 

míg az 1990-es évek második felétől – felismerve az összefogásban rejlő lehetőségeket – több 

közös fejlesztés került megvalósításra, illetve folyik jelenleg is. Ezekben a projektekben a vezető 

szerepet mindig Örkény töltötte be. 

 

Lakónépesség száma az év égén 

 
Fő Változás 

2013 4924 - 

2014 4878 99% 

2015 4862 100% 

2016 4835 99% 

2017 4860 101% 

Forrás: TeIR, Örkény Város Önkormányzat – helyi adatgyűjtés 

 

Az öregedési index az idős korú népességnek a gyermekkorú népességhez viszonyított arányát 

fejezik ki, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége. Általánosságban 

elmondható, hogy 2013 óta a 65 év feletti és a 0-14 éves korú állandó lakosok száma folyamatosan 

nőt, 2017-re 7%-kal kevesebb a 65 évnél idősebb állandó lakosok száma a 14 évnél fiatalabb 

gyermekekhez képest. 
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Városunkban a 2017-es adatok alapján az öregedési index (708:858) x100= 82,5 % , tehát 100 

gyermekre Örkényen nagyjából 82 időskorú jutott. 

 

Állandó népesség 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

Összesen 2461 2399 4860 51% 49% 

0-14 éves 418 440 858 49% 51% 

15-17 éves 87 97 184 47% 53% 

18-59 éves 1359 1454 2813 48% 52% 

60-64 éves 160 137 297 54% 46% 

65 év feletti 437 271 708 62% 38% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, 2017. év 

      

A férfiak és nők aránya településünkön a különböző korcsoportok közt nem mutat jelentős eltérést, 

egyedül a 65 év feletti korosztályban magasabb jelentősen a nők száma a férfiakénál.  

 

Nőknél 54% a 18-59 évesek aránya.18% a 65 év felettiek aránya. 

 

 

 
 

 

 

0-14 éves
17% 15-17 éves

4%

18-59 éves
54%

60-64 éves
7%

65 év feletti
18%

Állandó népesség - nők



 6 

 
 

 

 

Férfiaknál ugyanez a felosztás más értékeket mutat, itt a férfi lakosság 22%-a 18 év alatti, 61%-a 18 

és 59 év közötti, valamint 17%-a idősebb 60 évesnél.  

 

Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2013 693 885 81,0 % 

2014 696 892 78,0 % 

2015 705 878 80,2 % 

2016 695 867 80,1 % 

2017 708 858 82,5 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

Az elmúlt évtizedben változás állt be településünk öregedési indexében. Az évezred elején a 65 év 

feletti és 14 év alatti állandó lakosok száma közel megegyezett, ám ez szépen lassan megváltozott 

az elmúlt 10 évben, 2017-re csaknem 7%-kal magasabb a 14 évnél fiatalabb gyermekek száma a 65 

évnél idősebb állandó lakosokénál.  

 

 

Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2014 92 138 -46 

2015 110 136 -26 

2016 133 155 -22 

2017 175 153 22 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 

 

 

0-14 éves
18% 15-17 éves

4%

18-59 éves
61%

60-64 éves
6% 65 év 

feletti
11%

Állandó népesség - férfiak
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Természetes szaporodás 

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2014 68 67 -1 

2015 61 61 0 

2016 52 65 -13 

2017 54 59 -5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Örkény Város Önkormányzata és szervei tudatában vannak annak, hogy munkáltatóként, 

intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként is 

kötelesek megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvényben (Ebktv.) meghatározott 

egyenlő bánásmód követelményeket. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összegfüggő, 

egymásra épülő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan 

esélyegyenlőségi politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű 

állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő különböző terülteken. Önkormányzatunk 

működése során az esélyegyenlőség megvalósítását – az EU elvárásoknak is megfelelően – 

horizontális elvként kell meghatározni, melynek át kell hatnia az önkormányzat valamennyi 

tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyi szintű közpolitika 

alakítását egyaránt. 

 

- Örkény Város Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítás iránt. Minden 

polgár számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, 

tanulhassanak és élhessenek a településen, és lehetőségihez mérten megtesz mindent annak 

érdekében, hogy megakadályozza bárki áldozattá válását. 

- Örkény Város Önkormányzata a képviselő-testület és szervei döntéseik keresztül is kifejezi 

elkötelezettséget az esélyegyenlőség területén. 

- A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település a 

társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházakkal, önszervező csapatokkal, társulásokkal, 

egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve közösen (gyakorta azok anyagi 

támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet 

minden területén.  

- Az Önkormányzat és intézményei a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet 

vállalnak és felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek 

leküzdeni a diszkriminatív akadályokat. 

- Az esélyegyenlőségi politika követése során a szervezeten belül együttműködnek, az 

önkormányzat vezetésétől a képviselőtestületen és bizottságokon keresztül egészen a 

végrehajtás szintjéig. 

- Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség 

életében. 

- Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körben megismertetik a helyi 

munkáltatókkal, munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel. 
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Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Örkény Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:  

– az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

– a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

– 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 diszkriminációmentességet,  

– szegregációmentességet, 

 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 
  



 9 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

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

foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU 

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

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

Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

 

Az EU 2020 stratégia1 

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

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

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

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

és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 

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

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

szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 

                                                             
1 A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a 
stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30. 
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millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve 

akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

 

 

Nemzeti Reform Program2 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 

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

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

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

ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.3A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 

intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia4 

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

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

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

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

szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, 

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

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

felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 

elképzelésekre. 

 

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia5 

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

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

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

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

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

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.  

 

Roma Integráció Évtizede Program6 

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

Tervről szóló68/2007. (VI. 28.)OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

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

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

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

határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrétfeladatokat, az ezekhez rendelt 

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

                                                             
2 A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április 

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

2011. november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia 
5 47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu 
6A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló68/2007. (VI. 28.)OGY határozat; Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, 2008. 

http://www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1-A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
http://www.biztoskezdet.hu/
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esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó 

feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

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

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

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

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

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 

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

Korm. határozat rendelkezik.  
Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének célja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
megalkotásával és végrehajtásával Örkény olyan településsé váljon, amely élhető és biztonságos, 
ahol a hátrányos megkülönböztetés bármilyen formája elutasításra kerül, ahol a gyermek és a felnőtt 
lakosságnak esélye van az egyenlő bánásmódra, a munkára, a jelenre a jövőre, ahol biztosított az 
egyenlő hozzáférés a helyi szinten jelenlévő kormány, az önkormányzat és intézményei által 
nyújtott szolgáltatásokhoz.  
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program alapdokumentum, amely utat mutat a meglévő és 

megszerezhető források minél magasabb szintű esélyegyenlőségi elvű felhasználására. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

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

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

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

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

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

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

Ekbtv. 31. §-ába került át.  

 

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

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

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

egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. E részben ezeket a 

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

 
A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarországon 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) a helyi önkormányzás általános szabályai 

rendelkezik. 

 
 

Örkény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) – a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotta: 
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(1) A rendelet hatálya a Társult Önkormányzat elnevezésű önkormányzati társulást 

 alkotó önkormányzatok (Örkény, Táborfalva, Tatárszentgyörgy) közigazgatási területén lakcímmel 

rendelkező valamint a Szoctv. 3. § (1), (2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 

személyekre terjed ki. 

(2) Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási 

hely alapozza meg, ahol a kérelmező életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából 

a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. 

(3) Jelen rendeletben használt fogalmak a Szoctv. 4. §-ban meghatározottak szerint értelmezendők 

 

Települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)5.§ 

 

A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Szociális Bizottság a Szoctv-ben és jelen 

rendeletben meghatározott feltételek szerint 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres, vagy egyszeri kiadások viseléséhez nyújtható 

 - havi rendszerességgel 

 - egyszeri alkalommal nyújtott   

 b) temetkezés költségeihez kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható 

 - egyszeri alkalommal nyújtott települési támogatás megállapítására jogosult. 

A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás 6 illetve 12 hónap időtartamra szólhat. 

A polgármester alkalmanként nyújtható rendkívüli települési támogatás megállapítására jogosult. 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás6.§ 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az a 

személy,  

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és 

az általa lakott ingatlan áram-, gáz- és vízdíja összesen meghaladja a háztartás összes jövedelmének 

35%-át. 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havi 

rendszerességgel nyújtott támogatás esetén 2.500.- Ft/hó. 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege egyszeri 

alkalommal nyújtott támogatás esetén legfeljebb  

10.000- Ft. 

 

A lakhatáshoz kapcsolódó támogatások megítélésének feltételei: 

 a) Lakókörnyezet rendezettsége a 4.§. (2) bekezdés szerint. 

 b) Tárgy év április 01-szeptember 30-ig a kérelmező által lakott ingatlan tekintetében az 

ingatlan egy részén veteményes kert található, illetve bizonyíthatóan művelés alatt áll.  

 c) A kérelmező által lakott ingatlan rendelkezik jogerős építési engedéllyel, illetve lakhatási 

engedéllyel. Ennek meglétét a hivatal, külön felszólítás esetén vizsgálhatja. 

 d A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek az önkormányzat, az állam, az 

adóhatóságok, a vízszolgáltató és a hulladékszállításért felelős közszolgáltató  felé semmilyen lejárt 

határidejű tartozása nincs. 

Temetkezés költségeihez kapcsolódó települési támogatás 7.§ 

 

(1) Az a szociálisan rászorult személy jogosult temetkezéssel kapcsolatban felmerült 

 költségekhez nyújtható települési támogatásra, akinek esetében  

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori  legkisebb 

összegének 250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át nem haladja meg, továbbá 

b) az eltemettető érvényes örkényi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Örkényen él továbbá 

az elhunyt személy utolsó lakcíme is Örkényen volt. 
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(2) A temetkezéssel kapcsolatban felmerült költségek viseléséhez nyújtható települési támogatás 

összege legfeljebb 20.000 - Ft. 

(3) Egy temetéshez kapcsolódó támogatás egy kérelmező részére állapítható meg. 

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező nevére kiállított számla másolatát. 

 

Rendkívüli települési támogatás 8.§ 

A polgármester rendkívüli települési támogatást nyújt annak a személynek, aki önmaga, illetve 

családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások - így különösen betegséghez (gyógyszer kiadás), 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 gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul és  

a) családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át  

b) egyedülálló esetében a 200%-át nem haladja meg. 

A rendkívüli települési támogatás alkalmanként nyújtható, de ugyanazon személy számára tárgy 

évenként legfeljebb kétszer. 

A rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege legfeljebb: 30.000- Ft. 

 

Szociális célú tűzifa támogatás 

 

Örkény Város Önkormányzat 8/2019.(VIII. 30.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályozásáról. 

Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó feladatokról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§  (1) Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére, a téli 

fűtéshez természetbeni ellátás formájában tűzifát biztosít, a jelen rendeletben foglalt feltételek 

alapján. 

(2) A tűzifajuttatásra az Örkény város közigazgatási területén élő, lévő lakás tulajdonosa, bérlője 

vagy albérlője jogosult, aki fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.  

(3) Elbírálás során előnyt élvez az igénylő, aki 

a)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint  

            - aktív korúak ellátására, 

 - időskorúak járadékára, 

vagy 

 - települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában 

történő nyújtására. Települési támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők élveznek előnyt. 

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

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel  

(4) Csak az részesülhet támogatásban, aki Örkényen állandó bejelentett lakó- vagy tartózkodási 

hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Örkény közigazgatási területén tartózkodik. 

(5) Egy kérelmező a (3) bekezdésben meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult 

tűzifa támogatás igénybe vételére. 

(6) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult az (1) bekezdésben meghatározott 

támogatásra.  
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2.§ (1) A kérelmeket jelen a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon lehet 

benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A kérelemhez mellékelni kell a hivatalban rendszeresített 

jövedelemigazolást is. A kérelem benyújtásának feltétele az érvényes lakcímigazolvány bemutatása. 

(2) Az önkormányzat által biztosított tűzifa mennyisége ingatlanonként, háztartásonként legfeljebb 

5 m3. 

(3) A kérelmező köteles gondoskodni a tűzifa átvételéről és tárolásáról.  

(4) A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak a minisztérium által részére megítélt 

mennyiségű tűzifa erejéig tudja biztosítani.  

(5) A szabályosan és hiánytalanul benyújtott kérelmeket átruházott hatáskörben a Szociális- 

Művelődési- Oktatási Bizottság bírálja el. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

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

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

leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az esélyegyenlőség 

megvalósítását.  

 

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

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 

formájában hagy jóvá. 

 

Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

Szolgáltatástervezési koncepció – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. §-a szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, 

fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 

meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv7 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 

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

rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 

aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási 

kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 

készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem 

az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése 

alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének 

kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-

működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy 

beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti 

                                                             
7 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a 

köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett 

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

A Gazdásági program és a Településfejlesztési stratégia célja, hogy a városközpont és környéke 
valódi centrumává váljon, amely vonzó mind a vállalkozások, mind az itt dolgozó, és itt 
élő emberek számára. A cél végső soron a városi lakosság életminőségének javítása, valamint 
a településen megjelenő szolgáltatások bővülése. 

 
Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

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

véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a 

fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. 

A Településrendezési terv és a Településszerkezeti terv környezetalakítási és közlekedési 

szempontból kapcsolódik az Esély Egyenlőségi Programhoz. Minden korosztály számára fontos, 

hogy a településről, minél egyszerűbb legyen eljutni az orvoshoz, az iskolába, a munkahelyre vagy 

akár bevásárolni. 

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

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

– a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott 

hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat ahelyi építési szabályzat, valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény10. §-a szerint a településszerkezeti terv 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 

megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 

műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 

elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település 

alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy 

legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább 

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

elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az 

időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 

 

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

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 

közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 

tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 

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

szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a 

értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több 

település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az 

integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 

összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 

partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, 

meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás 

módját is összefüggéseiben kezeli. 
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Településképi arculati kézikönyv -2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről.Célja az 

építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének 

védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy egy 

önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének 

elemei, a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen 

legyenek meghatározva, az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi 

követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes 

érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során. 

 „Magyar Falu Program”- Óvodaudvar Fejlesztési Pályázat 

A pályázat célja, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését 

segítse. Mindezek eredményeként létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, 

hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a 

családok számára. 

A pályázat 100%-ban államilag finanszírozott, tehát önerőre nincs szükség. 

Tervezett beruházások: 

- Kültéri játékeszközök beszerzése (hinták, csúszdák, komplett mozgásfejlesztő játékok, triciklik, 

rollerek) 

- Kültéri játéktároló létrehozása 

- Az öntözőrendszer kiépítése 

A pályázat megvalósításának ütemezését az óvodabővítés munkálatainak elvégzése utánra 

tervezzük. (Várhatóan 2020. szeptemberétől az óvoda két csoportszobával és azokhoz tartozó 

helyiségekkel bővül. A bővítésre pályázati források állnak rendelkezésre.)  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 

államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 

rendelkező társulást hoznak létre. 

Az intézmény megnevezése: Esély Szociális Szolgálat 

Fenntartó: Társult Önkormányzatok 

Felügyeleti szerv: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 
Alakulása: 2007 

 

Az Intézmény legfőbb célja a tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, melyet hatékony 

módszerek alkalmazásával a kliensek igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánnak 

biztosítani. Hiszik, hogy csak magas fokú hozzáértéssel nyújthatnak megnyugtatóan színvonalas, 

minőségi szolgáltatást intézményükben, ahol a munka „tárgya” maga az ember. 

Számukra fontos az ellátottak elégedettsége, ellátásuk színvonalának emelése, minden szolgáltatás 

esetében annak biztosítása, hogy pozitív változás álljon be, vagy azt magas színvonalon és hosszú 

távon lehessen fenntartani. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatást az Esély Szociális Szolgálat látja el. Fenntartója a Társult 

Önkormányzatok, melynek tagjai Örkény város, Táborfalva nagyközség, Tatárszentgyörgy község. 

Elnök: Kulcsár István Örkény város polgármestere. 

Alapellátott gyermekek száma: 42 fő, ebből 23 fiú, 19 lány 

Jelzőrendszer által küldött jelzések száma:165 
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A veszélyeztetettség okai: mélyszegénység, a szülők alacsony iskolai végzettsége, 

munkanélküliség, családi attitűdök ( pl. korai gyermekvállalás, prostitúció), szenvedélybetegségek-

alkohol. tudat módosító szerek használata, normaszegő magatartás. 

A szolgálat a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása során együtt működik a területi 

illetékes Szakszolgálattal. Ez vonatkozik a válsághelyzetben lévő várandós anyákra is. Az érintett 

családokat a szociális munka eszközeivel segítik mindennapi életük során. A szolgáltatások 

elérésében is segítséget nyújtanak, valamint a pénzbeli ellátásokról is felvilágosítják a klienseket.  A 

jelzőrendszer jól működik, tagjai feladatukat ellátják. Rendszeres megbeszéléseket tartanak a 

megoldandó problémák tekintetében. 

 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítése során felhasznált adatok lekérdezése az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszeren (TEIR), valamint a Központi 
Statisztikai Hivatal honlapjának Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti 
adatgyűjtésre vonatkozó oldalán keresztül történt.  
 
A helyi adatgyűjtések egy része már korábban rendelkezésre állt az Önkormányzatnál vagy annak 
Hivatalában. Azok a helyi adatgyűjtést igénylő információk, amelyek nem álltak rendelkezésre az 
információ jellegének meghatározása után a megfelelő formában kerültek begyűjtésre. Az 
adatgyűjtés egy részét a táblázatok kitöltetésével, másik részét nyomtatvány kiküldésével és 
visszajuttatásával sikerült végrehajtani. További információgyűjtés történt az Önkormányzat 
honlapjáról, a Képviselő-testület jegyzőkönyveiből, rendeleteiből, archívumából, valamint a 
polgármesteri hivatal és az intézmények nyilvántartásaiból, adatgyűjtéseiből. 
 
Sajnálatos módon vannak olyan információk, melyek nem vagy csak csekély mértékben 
hozzáférhetőek, vagy nem hivatalosak, és ezáltal nem felhasználhatóak. 

 

3.  A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

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

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

kilépjenek. 

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

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

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

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

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

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

hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, 

a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A 

szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermek száma, illetve a 

gyermekszegénység („a szegénység fiatalarca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 

korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben 

él). 

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

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
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fakadnak. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 

súlyos társadalmi probléma. 

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

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

hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. 

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

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

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

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

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

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

az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.  

 

Az önkormányzat kiemelten fontos feladatának tartja, a mélyszegénységben élők segítését és a 

munkához való hozzájutás biztosítását e rétegnek.  

A roma népességre vonatkozó hivatalos adat kevés. Örkényen kb. 5000 ember él, a roma lakosság 

aránya 25-30%. Az iskolában és az óvodában ez az arány jóval magasabb. 
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség. Okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, rossz egészségi állapot, a családok magas gyermekszáma, a 

gyermekszegénység. 

 

Az alacsony keresetek miatt egyre több embert fenyeget a szegénység kockázata. Az egyén 

szempontjából az elszegényedés bekövetkezhet folyamatosan, vagy hirtelen. A hirtelen történt 

elszegényedés oka lehet személyes, vagy a gazdasági körülményekben hirtelen, rövid időn belül 

bekövetkezett piaci vagy/és jogszabályi változások, melyek kihatással és összefüggésben vannak az 

emberek életszínvonalával. A folyamatos elszegényedés nem egyik pillanatról a másikra történik, 

hanem fokozatosan, az egyén közvetlen környezetében, életkörülményeiben, életvitelében történik 

változás, a gyakran többszörösen előforduló személyes és külső változások összességének az 

eredménye. A folyamatosan alacsony kereset, a kereset évről évre csökkenő reálértéke a teljes 

nincstelenséghez vezet. Az alacsony keresetnek több oka lehet. A munkavállalók alapvetően a nettó 

kereseteik vásárlóerejének, a reálbéreknek az alakulásában érdekeltek. Ezt három tényező 

befolyásolja: a bruttó bér emelkedése, az elvonások alakulása, és az infláció.  

Az egyenlőtlenségek kialakulásában szerepet játszik a nettó jövedelem eloszlása is. A KSH 

összehasonlította a 1995-ös és a 2004-es évet a nettó jövedelem eloszlása szerint, a lakosság körére 

vonatkozóan. Az egy főre jutó nettó jövedelem szerint sorba rendezett teljes népesség felső 5%-

ának átlagos egy főre jutó nettó jövedelme (240 ezer háztartásban 500 ezer személy) mindkét 

vizsgált évben 11,6-szer volt magasabb, mint az alsó 5%-é (134 ezer háztartásban 500 ezer 

személy). Ez utóbbiak alkotják a tartósan leszakadó szegények csoportját. A népesség legfelső 

10%-ának átlagos egy főre jutó nettó jövedelme 7,5-szer magasabb volt, mint az alsó 10%-é, mely 

lényegében azonos az 1995-ben kimutatott aránnyal. A nemzetközi összehasonlításban általánosan 

használt mutató: a felső 20% átlagos egy főre jutó nettó jövedelme 4,8-szer volt magasabb, mint az 

alsó 20%-é. 

 

A jövedelmi feltételek arra a kérdésre is választ adnak, hogy az adott társadalmi-gazdasági 

feltételek mellett kik és hányan minősülnek szegénynek. Az ún. szegénységi küszöbnek nincs 

általánosan elfogadott definíciója. Elméleti megközelítését tekintve két alaptípusa az abszolút (az 
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összes fogyasztási szükségletből vagy annak egy részéből kiinduló) és a relatív (a jövedelmi vagy 

kiadási adatokhoz viszonyító) küszöb. 

Az elmúlt néhány évben több olyan gazdasági-társadalompolitikai intézkedés volt, amelyek a 

munkaerőpiacról kiszorultak társadalmi juttatásainak bővítésére, ezek színvonalának növelésére 

szolgáltak, azaz a legelesettebbek, legszegényebbek életszínvonal emelését célozták meg (pl. az 

özvegy nyugdíjasok részére adott nyugdíj-kiegészítés, a rendszeres pénzbeli és természetbeli 

gyermekvédelmi támogatás bevezetése stb.). 

 

Az alacsony szociális juttatások egyre kevésbé jelentenek megélhetési lehetőséget. Az indexálás 

hiánya miatt (a nyugdíj kivételével) évről évre veszítenek értékükből, emelésük esetleges, s ezért 

növelik a támogatásra szorulók helyzetének bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás 

fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági 

problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. törvény 8.§-a értelmében külön törvényben 

meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 

b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását. 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 

munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 

meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 

munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 

száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak 

 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely 

létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A közfoglalkoztatás szervezését és a hozzá tartozó 

feladatokat az Önkormányzat látja el ezáltal az elmúlt években az önkormányzat jelentős szerepet 

vállalt a tartós munkanélküliek foglalkoztatásában. 

 

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

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.  
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Amint a táblázatból kitűnik a nyilvántartott, álláskeresők nemek szerinti megoszlásánál a 2015-

2018 években a női álláskeresők aránya a lakónépességen belül a férfii álláskeresők arányához – ha 

nem is számottevően – de magasabb.2015-ről 2016-ra a nyilvántartott álláskeresők száma 

jelentősebb mértékben csökkent, és folyamatosan csökken, ez nagy részben betudható a 

közfoglalkoztatási-, és egyéb foglalkoztatást segítő programoknak. 

 

 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2015 1575 1625 3200 244 15,4% 218 13,4% 462 14,4% 

2016 1566 1604 3170 154 9,8% 133 8,2% 287 9,0% 

2017 1572 1610 3182 138 8,7% 105 6,5% 243 7,6% 

2018 1585 1634 3219 105 6,6% 90 5,5% 195 6,0% 

TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya8 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.  

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

fő 237 462 287 243 195 

20 éves és fiatalabb 
fő 21 31 15 14 12 

% 8,8% 6,7% 5,2% 5,7% 6,1% 

21-25 év  
fő 40 82 48 28 24 

% 16,8% 17,7% 16,7% 11,5% 12,3% 

26-30 év 
fő 30 60 33 24 20 

% 12,6% 12,9% 11,4% 9,8% 10,2% 

31-35 év 
fő 24 69 30 23 13 

% 10,1% 14,9% 10,4% 9,4% 6,6% 

36-40 év 
fő 34 60 32 29 30 

% 14,3% 12,9% 11,1% 11,9% 15,3% 

41-45 év 
fő 24 42 34 33 25 

% 10,1% 9,0% 11,8% 13,5% 12,8% 

46-50 év 
fő 24 52 41 35 23 

% 10,1% 11,2% 14,2% 14,4% 11,7% 

51-55 év 
fő 16 29 23 29 22 

% 6,7% 6,2% 8,0% 11,9% 11,2% 

56-60 év 
fő 19 30 22 20 14 

% 8% 6,4% 7,6% 8,2% 7,1% 

61 év felett 
fő 5 7 9 8 12 

% 2,1% 1,5% 3,1% 3,2% 6,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A 3.2.2. számú táblázat adataiból kimutatható, hogy az egyes korosztályokat tekintve a jelenlegi 

problémakezelés nem elégséges, további beavatkozásokat szükséges tervezni. 

Jól látható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2013 és 2014 között nagymértékben 

növekedett. 2015-től a munkanélküliek száma a 21 és 25 év korúak között folyamatos csökkenés 

mutat. Az 51-55 éves korúak közötti álláskeresők2017-es évre 22-re csökkentek a korábbi 29-hez 

képest. 

 

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 

szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. 

A településen belül a munkanélküliség aránya a teljes lakónépességhez viszonyítva 11,1% ami a 

régiós átlagnál alacsonyabb.  

Kiemelten fontos feladat, a Járási Hivatallal közösen a pályakezdő fiatalok, valamint a helyi 

vállalkozók tájékoztatása az elérhető programokról és lehetőségekről.  

                                                             
8 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott állásker esők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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A legmagasabb regisztrált munkanélküliek száma és aránya a 21-25 éves korcsoportban található. 

Magyarázat lehet a jelenlegi pályakezdők szakmai, gyakorlati tapasztalatának szűkössége.  

 

A 3.2.3. számú táblázat adatai a tartós munkanélküliekről és a tendenciákról nyújtanak 

információkat, melyek szintén fontosak a település gazdasági potenciáljának jellemzésekor, és a 

jövőbeli folyamatok tervezésekor. Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál 

inkább szükséges a beavatkozások tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti 

különbséget, illetve a területi és országos arányokat. 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 

aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen 

2013 99 138 237 64 84 148 64,6% 60,8% 62,4% 

2014 244 218 462 79 65 144 32,3% 29,8% 31,1% 

2015 154 133 287 87 71 158 56,4% 53,3% 55,0% 

2016 133 105 238 89 49 138 66,9% 46,6% 57,9% 

2017 105 90 195 59  37 96 56,1% 41,1% 49,2% 

TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       

A nyilvántartott álláskeresők közel fele 180 napnál régebben munkanélküli. 

 

 

 
 

A tartós munkanélküliek arányát mutatja a fenti diagram. 

 

A tanulmányok idő előtti abbahagyása azon életút-események közé tartozik, amelyek tipikusan 

hosszú távon fejtik ki negatív hatásaikat, és ez a negatív hatás igen tartós, erőteljes és egyértelmű. 

Az oktatási boom következtében ma már talán azt állíthatjuk, hogy az érettségivel nem járó 

középfokú tanulmányokat végző fiatalok helyzete igen nehéz lesz a munkaerőpiacon, hosszútávon 

kiemelkedő szegénységi kockázatokkal számolhatnak. 
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A 3.2.4. számú táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy 

fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdőkre irányítja a figyelmet. A későbbiekben az e 

korosztálynak szervezett foglalkoztatási programok feltérképezésénél is fontosak lesznek e mutatók. 

 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2014 405 449 854 48 11,8% 35 7,7% 83 9,7% 

2015 388 441 829 23 5,9% 17 3,8% 40 4,8% 

2016 387 438 825 18 4,6% 8 1,8% 26 3,1% 

2017 394 446 840 10 2,5% 7 1,5% 17 2,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 
 

 

A diagramon a piros szín a nőket, a kék a férfiakat jelöli. Elmondható, hogy amíg 2014-ben 83 fő 

pályakezdő munkanélkülit tartottak nyilván, addig ez a szám 2017-re 17 főre csökkent. A nemek 

közti arányra elmondható, amint az a diagramon is kitűnik, hogy a nők aránya meghaladja a 

férfiakét. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek9 foglalkoztatottsága 

 

Az érintettek számának meghatározása nagyban függ attól, hogy hol húzzuk meg azt a határt, amely 

alatt valaki alacsonyan iskolázottnak számít. Ez a határ folyamatosan és jelentősen felfelé tolódott 

az elmúlt időszakban. A 80-as években és még a kilencvenes évek első felében is, azokat 

sorolhatjuk az alacsonyan iskolázottak köré, akik csak nyolc osztályt, vagy annyit sem végeztek. 

Akkoriban az érettségivel nem járó szakmunkás-bizonyítvány megszerzése nem számított 

különösen alacsony iskolai végzettségnek. A középfokú, érettségit nem adó szakképzés (a mai 

szakiskolai hálózat) szerepe, funkciója az ezredforduló előtti években a középfokú oktatás 

általánossá válásával párhuzamosan azonban megváltozott, leértékelődött. Mivel 1998 óta 

gyakorlatilag 18 éves korig tankötelezettség van érvényben és már 1996 óta a 16 évesek több mint 

90 %-a középfokú oktatás nappali rendszerű képzésében vesz részt, minden valószínűség szerint 

nem esünk túlzásba, ha úgy ítéljük meg, ma már gyakorlatilag mindenki, aki úgy lép ki az 

iskolapadból, hogy nem szerez érettségit, alulképzettnek tekinthető. 

 

A 3.2.5. számú táblázat adatbázisában a regisztrált munkanélküliek megoszlása végzettségük 

szerint a település gazdasági, foglalkoztatói szerkezetének elemzésekor fontos. A minta 

iskolázottsági megoszlása fontos szempont a helyi képző programok tervezésekor, hiszen látjuk, 

milyen képzettségű csoportoknak kell programokat létrehozni. 

 

 

3.2.5. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2013 237 17 7,1% 105 44,3% 115 48,5% 

2014 462 37 8,0% 253 54,7% 172 37,2% 

2015 287 21 7,3% 175 60,9% 91 31,7% 

2016 243 20 8,2% 136 55,9% 87 35,8% 

2017 195 17 8,7% 120 61,5% 58 29,7% 

TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      

A táblázatból kitűnik, hogy a nyilvántartott álláskeresőkön belül legmagasabb a 8 általános vagy 

annál magasabb iskolai végzettségű álláskeresők száma. Sajnálatos az előfordulása annak a 

ténynek, hogy a 8 általános iskolát sem sikerül elvégeznie valakinek. A nem megfelelő 

iskolázottság hiánya egyenes út a mélyszegénység felé. Fontos feladatként tekintendő olyan képzés 

szervezése, amely legalább az általános iskolai tanulmányok sikeres befejezését célozza.  

 

 

                                                             
9 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása  
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c) közfoglalkoztatás 

 

Magyarországon a 90-es évek elején jött létre a foglalkoztatáspolitika megvalósításának 

legfontosabb intézménye, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ). Az intézmény-rendszer 

működését meghatározó Foglalkoztatási Törvény 1991-ben született meg. Az ÁFSZ működéséhez 

és fejlesztéséhez szükséges forrásokat a munkaadók és munkavállalók által befizetett járulékokból 

képződő Munkaerő piaci Alap biztosította. Ezt a feladatot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

vette át, emellett a helyi önkormányzatok is közreműködnek a munkanélkülieket támogató, 

közfoglalkoztatási programok működtetésében, és rászorultság esetén segélyt nyújtanak azok 

számára, akik már kimerítették a munkanélküli járadékra való jogosultságukat, mindehhez a 

Munkaerő piaci Alap pénzügye nyújt támogatást. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítésében fontos szerepet játszanak még, a nem kormányzati szervezetek is. 

A munkaerő-piaci programok jelentős része kifejezetten a romák munkaerő-piaci helyzetének 

javítását szolgálja, a közmunkaprogramok is elsősorban a hátrányos helyzetű, tartósan 

munkanélküli vagy inaktív romák számára biztosítanak átmeneti munkalehetőséget. Az elmúlt 

néhány évben több PHARE program is támogatott olyan kezdeményezéseket, amelyek a tartósan 

munkanélküli és rendszeres szociális segélyből élő halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, 

különösen a romák munkaerő-piaci integrációját segítették. A hátrányos helyzetű emberek 

munkaerő-piaci integrációját és társadalmi befogadását szolgálta a Magyar Információs Társadalom 

Stratégia (MITS) e-ernyő programja, amely úgynevezett e-esély pontok hálózatának létrehozásával 

és információs technikai segítők (IT-mentorok) képzésével és szolgáltatásaik elérhetőségének 

biztosításával javítja a hátrányos helyzetű csoportok információs társadalomban való részvételét.  

A roma emberek foglalkoztatási programokban való részvételének érdekében évek óta kialakult 

gyakorlat roma referensek, mentorok, foglalkoztatás-szervezők alkalmazása a munkaügyi 

központokban és a programok irányításában. 

 

 

A Belügyminisztérium az önkormányzatok számára évente meghirdeti közmunka programját, 

melynek keretében hátrányos helyzetű, rendszeres szociális segélyben részesülő tartós 

munkanélküli, elsődlegesen roma ember átmeneti foglalkoztatása valósul meg. Ezenkívül más 

tárcákkal együttműködésben is indulnak közmunkaprogramok, amelyek meghatározott célokhoz 

kapcsolódva (akadálymentesítés, erdőtelepítés stb.), illetve állami infrastruktúrafejlesztési 
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programokhoz kapcsolódva biztosítják hátrányos helyzetű emberek átmeneti foglalkoztatását. A 

munkaerő-piaci integráció elősegítése szempontjából fontos szerepe van a szociális ellátások 

területén dolgozó szakembereknek is, akik rendszeresen kapcsolatban vannak hátrányos helyzetű, 

tartósan munka nélkül lévő emberekkel. Ezért pályázati program keretében lehetőség van a szociális 

területen dolgozó szakembereknek olyan képzési programok támogatására, melyek célja, hogy 

fejlessze a szociális segítő szakmákban dolgozók munkaerőpiaccal, álláskereséssel kapcsolatos 

ismereteit.  

 

 
 
2015-ben több közmunka program is indult a településen, az első ebben az évben 2015. március 

02.-tól augusztus 31.-ig tartott. Ezt követően szeptember 1.-től megkezdődött a második ciklus, 

amiben továbbra is 51 fő szakképzetlen dolgozó és 12 fő szakképzett dolgozó vett részt. Év végén is 

meghirdették a munkalehetőséget november 1.-től, ami 2016. februárba fejeződött be. 
 
2016 márciusában új program vette kezdetét, amiben már 68 fő fizikai munkás és 16 fő szellemi 

munkás dolgozhatott. Októbertől az azt követő év februárjáig újabb átmeneti munkalehetőséget 

kaptak a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli vagy inaktív romák. 

 

2017-ben is két programban vehettek részt az arra rászorultak, a második program 2018. január 31.-

ig tartott, amit követett a februárban induló pályázat. 2017 és 2018 között a közfoglalkoztatottak 

száma változatlanul 73 volt. 

 

2019-et majdnem teljesen lefedte egyetlen közmunkaprogram, márciustól 2020. február 29-ig. 

A legközelebbi lehetőség március 1.-től szeptember 30.-ig lesz majd amiben 25 fő szakképzetlen és 

5 fő szakképzett dolgozó vehet majd részt. 

 

Az adatokból azt állapíthatjuk meg, hogy a közfoglalkoztatottak száma a településen 2018-tól 

csökken. 
 

A közfoglalkoztatásban részt vevő személyek országosan havi átlagos száma 102 938 fő volt 2019 

decemberében, amely létszám az előző év decemberéhez viszonyítva 15,5 százalékkal (18,9 ezer 

fővel) kevesebb. 2019-ben, éves átlagban a közfoglalkoztatottak száma 106,3 ezer főt tett ki, amely 

21,6%-os csökkenést jelent 2018-hoz képest. 

 

Ez a vizsgálati irány a 3.2.9. számú adattáblában arra világít rá, mekkora szerepe van a helyi 

munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának. Összevetve a 

táblázat első oszlopának adatait a település aktív korú népességének nagyságával, látszik a 

közfoglalkoztatás szerepe. Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, tudja-e 

pótolni a foglalkoztatási forma a hiányzó munkalehetőségeket. E tényezőket figyelembe kell venni 
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a helyi program tervezése során. Ugyanezen összehasonlítások elvégezhetők a roma aktív korú 

munkaerő, illetve a roma aktív korú munkanélküliek száma és a közfoglalkoztatásban részt vevő 

romák száma között. A táblázatban szereplő közfoglalkoztatottak száma arányosított szám teljes 

évre átszámolva (úgy mintha a foglalkoztatás egész évben folyt volna). 

 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 

Közfoglalk

oztatásban 

résztvevők 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkozta

tásban 

résztvevő 

romák/cigányo

k száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2015 87 2,0% 67 1,9% 

2016 78 1,7% 63 1,8% 

2017 74 1,6% 60 2,1% 

2018 75 2,0% 62 2,0% 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

A közfoglalkoztatottak a városüzemeltetési osztállyal közösen ügyelnek arra, hogy a város 

rendezett, tiszta és élhető legyen az itt élők számára. Feladatuk általában szezonális, mindig az épp 

aktuális évszak feladatait látják el, többek között: gereblyézés, sepregetés, fűnyírás, szemétszedés, 

utcák, járdák felsózása. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A 3.2.10. táblázat adatainak összegyűjtése és elemzése révén a helyi munkalehetőségek 

alakulásának tendenciái láthatóak, illetve az, hogy mennyire illeszkedik az a helyi munkaerő és 

állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez. A regisztrált 

vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi a 

település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit.  

Az újonnan betelepülő fiatalabb korosztály pedig főként a fővárosból jön az olcsóbb élet 

reményében, és ők vagy Budapesten találnak munkát, vagy szakképzetlenek. Kialakult hagyománya 

az állami/önkormányzati foglalkoztatásnak nincs a településen. A lakosság helyben történő 

oktatása, képzése, továbbképzése kihívást jelent.  
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A 3.2.11. adattábla segítségével a település munkaerő piaci helyzetének a közlekedési 

lehetőségekkel való összefüggéseit tárhatjuk fel.  

 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

közlekedés 

  

elérhetőség 

átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma 

munka-

napokon 

átlagos 

utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapoko

n 

átlagos utazási 

idő vonattal 

Legközelebbi 

centrum 

43perc 9 1óra 15perc 18 98 perc 

Megye-székhely 43perc 9 1óra 15perc 19 98 perc 

Főváros 43perc 9 1óra 15perc 20 98 perc 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
  

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

vállalkozások 

év 

regisztr

ált 

vállalk

ozások 

száma 

a 

települé

sen 

Kiskereske

delmi 

üzletek 

száma 

vendégl

átóhelye

k száma 

állami 

szektor

ban 

foglalk

oztatot

tak 

száma 

kivetett 

iparűzési 

adó (ezer 

Ft) 

befizete

tt 

iparűzé

si adó 

(ezer 

Ft) 

működő 

foglalkoztat

ási 

programok 

száma 

helyben 

foglalkozt

atási 

programo

kban 

részt 

vevők 

száma 

2013 542 86 17 n.a. 103932 101054 n.a. n.a. 

2014 553 87 13 n.a. 104520 101234 n.a. n.a. 

2015 538 54 10 n.a. 109926 102858 n.a. n.a. 

2016 530 55 10 n.a. 109779 95445 n.a. n.a. 

2017 545 60 12 n.a. 162909 107520 n.a. n.a. 

Forrás: TEIR, önkormányzat adatai 
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3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 

fiatalok 

  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a településen 
van  

 Számítógép kezelői képzést évről 

évre meghirdet az Örkényi 

Szabadidő Központ. 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a vonzásközpontban 
n.a.  

 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

településen 

van   Önkéntes képzés 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

vonzásközpontban 

van 
 Diákmunka program minden év 

nyarán 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

   

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Örkény település sajnos nem tartozik a végtelen lehetőségekkel rendelkező települések közé. A 

környező települések által nyújtott kínálat került feltüntetésre. 

 

A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma, fontos mutató a településen 

élő munkanélküliek perspektívájára és helyzetükből való kitörésre vonatkozóan. Saját adatgyűjtés 

nem áll rendelkezésre. 

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák10 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Szegénynek vagy kirekesztettnek tekintjük mindazokat, akik jövedelmi szegénységben élnek, vagy 

rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élnek, vagy anyagi deprivációban élnek. A 

rendkívül alacsony munkaintenzitású háztartásokban élők körében nagy arányban fordulnak elő az 

alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek, a kistelepüléseken, hátrányos 

térségekben élők, és a romák. A munkaerő-piacra jutás fő akadályai: a regionálisan egyenlőtlen 

munkahelykínálat, rugalmatlan munkaerőpiac, alacsony iskolázottság, tartós munkanélküli létből 

fakadó motiváltsági problémák, gyermekek, egyéb gondozásra szoruló hozzátartozók gondozási 

szolgáltatásainak hiánya. 

A cigány családok azok, amelyek legkomolyabban érintettek a szegénység által. Ezekre a 

családokra vonatkozó szegénységi ráták nagyon magasak – abban az esetben, ha a legalsó 

jövedelem felső határát vesszük szegénységi küszöbnek, akkor az összes cigány háztartás 69%-a, a 

cigány háztartásfővel rendelkező családoknak pedig 72%-a szegény. A részletes vizsgálatok azt 

mutatják, hogy minél szigorúbb szegénységi definíciót alkalmazunk, annál magasabb lesz a 

szegénységben élő cigányok aránya, ezáltal a cigány családoknak esélyük sincs arra, hogy a 

szegénységből kilábalhassanak. 

                                                             
10Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása  és kinyilvánítása 
az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kö telezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egy én nyilatkozatához köti (ld. a nemzeti-
ségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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A roma népesség felülreprezentált a szegénység kockázatának kitett, és különösen a tartósan 

szegény népesség körében. Az alkalmazott számítási módszertől függetlenül a roma népesség több 

mint fele szegénynek minősíthető. Ha azokat tekintjük romának, akik magukat annak vallják, akkor 

a szegények egytizede cigány ember. Ha a külső személy megítélését vesszük alapul, akkor a 

jövedelmeket, illetve lakáskörülményeket tekintve a szegény népesség 1/5-ét teszik ki a romák. 

Körükben a különböző szegénységkockázati tényezők – alacsony iskolázottság, munkanélküliség, 

magas gyermekszám – kumulálódnak, ennek ellenére a roma származás már önmagában is 

szignifikánsan növeli a szegénnyé válás valószínűségét.  

A romák halmozottan hátrányos helyzete (iskolázottság, munkapiaci helyzet, egészségi állapot), 

valamint az átlagot meghaladó családnagysága visszatükröződik a szegények arányában is: a romák 

között a szegények aránya kiugróan magas, a roma háztartásfőjű háztartások 37% szegény. Ez az 

arányszám ugyanakkor arra is utal, hogy a cigány etnikum nem azonosítható a szegénységgel, és a 

roma társadalom az ország egészéhez hasonlóan igen tagolt belülről. A rendszerváltás bő 5 évében a 

roma népesség foglalkoztatása drámai módon összeomlott. 1993-ra a rendszerváltás előtt 

foglalkoztatottak fele elveszítette az állását, és kevés jel utalt akkoriban arra, hogy a 

munkaerőpiacról kiszorult, illetve az újonnan piacra lépő generációk képesek lennének ezen a 

helyzeten változtatni. 

Örkény Város Önkormányzata nagy figyelmet fordít a mélyszegénységben élők és romák 

foglalkoztatására, az évek során romák a közfoglalkoztatottak csak nem háromnegyed részét tették 

ki. Az Önkormányzat ezzel is próbálja segíteni, hogy a romák elkerüljék a jövedelmi szegénységet 

és ezzel a szegénységi ráta csökkentésére is törekszik. 

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről nincs 

tudomása. A hátrányos megkülönböztetést bizonyítani nagyon nehéz, mivel a roma lakosság 

jelentős része alulképzett, és így sokszor az alacsony képzettség, és nem az etnikai hovatartozás az 

indok az elutasításnál. 

 

Személyes interjúk, beszélgetések során csak érintőlegesen merült fel. Tapasztalat, hogy a 

beszélgetések során a téma az érintett népcsoport részéről heves felháborodást kelt. A probléma 

megoldása nem egyszerű, mindenképp a két oldal – munkavállaló és foglalkoztató – 

együttműködése szükséges.  

 

2003-ban az Örkényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat mintegy három hónapos munkával 

elkészítette pályázatát a „Diszkrimináció-ellenes akció sorozat, helyi tolerancia erősítő 

kezdeményezés” elnevezésű pályázati kiírásra.  

Az Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz benyújtott program, az elképzelések szerint ráépült, mintegy 

folytatása volt a 2004. szeptember 30-án befejeződött „Roma közösségi ház létrehozása és 

programjainak megvalósítása „elnevezésű projektnek. 

A projekt általános célkitűzése: a helyi kezdeményezések összefogásával és összehangolásával 

olyan programot dolgozzon ki és hajtson végre, amely Örkény Város lakossága, intézményei és a 

környék foglalkoztatói körében csökkentik a diszkriminációt, és a többség, valamint a roma 

kisebbség között fennálló társadalmi távolságot.  

A program épít minden olyan korábbi, helyi és országos kezdeményezésre, amely a roma kisebbség 

integrációjára irányultak. A romákról alkotott képet a helyi roma kisebbség sikereinek és 

problémáinak hiteles bemutatásával javítja. 

A projekt specifikus célkitűzései különböző programokon keresztül hatnak a közvélemény 

formálására. Az oktatási intézményekben megjelenő szegregációt csökkenti a roma származású 

pedagógiai asszisztens (pedellus) alkalmazása, aki segíti a roma családok érdekérvényesítését, 

közvetít az iskola és a családok között.  
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A pedellus tevékenysége során szorosan együttműködik az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 

Közép-Magyarországi Régiós Irodájával, ahol folyamatos szakmai támogatást kap a program 

céljainak megvalósítására. Roma óvodai asszisztens (dadus) alkalmazásával a kisgyermekes 

családok, és az óvoda kapcsolata harmonikusabbá válik, csökken a konfliktusok száma.  

Az asszisztens együttműködik a családsegítő szolgálattal, hogy minden 3 éves kort elért roma 

gyerek járjon óvodába, mivel az óvodai foglalkozások bizonyítottan csökkentik az iskolai kudarcok 

számát. 

A Családi Napok olyan közös családi rendezvények, amelyek a szabadban végzett tevékenységek 

során közelítik a többség és kisebbség tagjait egymáshoz.  

A munkaerő piaci diszkriminációt csökkenti a Munkaerő-piaci Segítő Szolgálat kialakítása. A 

munkaerő-piaci mentor szorosan együttműködik a Pest Megyei Munkaügyi Központtal és az 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal, tevékenységében épít a településen megvalósult 

foglalkoztatási programok eredményeire és tapasztalataira. A mentor aktívan segíti a roma 

lakosságot a munkaerő-piacon történő elhelyezkedésben. A munkahelyi diszkriminációs esetek 

kezelését, és a roma munkavállalók munkajogi ismereteinek bővítését segíti a Munkajogi 

Tanácsadó Szolgálat.  

A Kisebbség Napja olyan sportrendezvény, amelyen a különböző intézmények és a környéki 

települések roma lakosai mérhetik össze tudásukat, a meccsek lehetővé teszik, hogy a megszokott 

kliens-tisztviselő kapcsolaton kívül is létrejöhessenek találkozások 

 

A Roma Kultúra Ki-Mit-Tud rendezvénysorozat az iskolás gyermekek körében teremt lehetőséget a 

roma kultúra minél szélesebb megismerésére. A tevékenységekbe a roma és nem roma gyermekek 

csak közösen vehetnek részt, a projekt ezzel segíti elő, hogy a közös élmény megerősítse a 

gyermekek között az összetartozás érzését. 

Az Örkényi Roma Kulturális Rendezvény a község felnőtt lakossága számára teszi elérhetővé a 

roma kultúra értékeit. A „Pozitív romakép megjelenése a médiában” programelem bemutatja a helyi 

roma közösség, integráció irányába tett erőfeszítéseit és eredményeit. A régió a lakosság számára 

ismertté teszi a Diszkrimináció-ellenes akciósorozat Phare pályázat keretében megvalósításra kerülő 

programokat.  

A programok ismertetését a Magyar Televízió Regionális szerkesztősége díjmentesen vállalja. A 

program eredményeiről, a Képzőművészeti tárlat képeivel illusztrálva kiadvány készül.  

A komplex helyi tolerancia-építő akció sorozat kiemelt céljai közé tartozik, hogy olyan módszertani 

megoldásokat dolgozzon, és tudományosan ellenőrizzen, melyek lehetővé teszik a program 

hatékonyságának mérését és más települések számára történő adaptációját. 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemelésre kerülnek a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások, valamint a 

munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  

 

Hazánkban a szociális védelem rendszere 4 nagy alrendszerből tevődik össze:  

1. a kötelező társadalombiztosítás,  

2. a munkanélküliség kezelését szolgáló rendszer,  

3. az univerzális családtámogatási rendszer,  

4. a szociális támogatások rendszere.  

Ez utóbbit a pénzbeli és természetbeni segélyek, illetve a személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatási formák alkotják. 

 

A társadalom szociális helyzetére és a szociális védelmi rendszerre vonatkozó jelentés rögzíti, hogy 

a szociális ellátó rendszer feladata, hogy a társadalomban felmerülő szociális szükségletekre 
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hatékony választ adjon, biztosítsa a kirekesztődés megelőzését, illetve nyújtson hatékony segítséget 

a kirekesztettség megszüntetéséhez. 

 

A mai helyzetben és a belátható jövőben a szociális ellátórendszer különösen kiemelt feladatának 

kell tekinteni  

1. a foglalkoztatáson kívül-rekedtek,  

2. lakhatásukban veszélyeztetettek,  

3. a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek,  

4. a szociális vagy egészségi állapotuk miatt segítségre szoruló időskorúak,  

5. a mentálhigiénés támogatásra szoruló személyek,  

6. a tartósan egészségkárosodottak és a fogyatékossággal élők életfeltételeinek a támogatását.  

 

Ez a támogatás legtöbbször nem valósulhat meg másként, csak a pénzbeli (illetve természetbeni) 

juttatások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közötti összhang megteremtésével. 

 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 

szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 

természetbeni szociálisellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, 

átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra  

való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2014 3206 28 0,8% 

2015 3170 28 0,8% 

2016 3182 34 1,0% 

2017 3219 24 0,7% 

TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

   

A fenti táblázatból jól látható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2014-2017 között hullámzó 

volt. Kisebb változás mutatkozik az álláskeresési segélyben és a járadékra jogosultak illetve a 

rendszeres szociális járadékban részesülők számában. 

Az alábbi oszlopdiagram az álláskeresési segélyben részesülők száma táblázat adataiból készült. 
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A 3.3.2. számú táblázat a járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról 

nyújt hasznos információt. Ezen adatsor elemzése során az adatokat idősorosan is figyelni kell, 

hogy nőtt vagy csökkent a járadékra jogosultak aránya.  

 

A munkanélküli segélyt ma már álláskeresési járadéknak nevezik. Az elnevezésből bizonyos 

mértékig kitűnik, hogy mire is utal az új név. Elsősorban arra, hogy az a célja többek között a 

járadéknak, hogy ne legyenek rejtett munkanélküliek, hanem egyrészt lehetőleg mindenki 

jelentkezzen be az állami ellátórendszerbe, másrészt ezzel is bizonyítsák, hogy szeretnének 

dolgozni, és készek arra, hogy visszakerüljenek a munkaerő piacra. A járandóságra ezért azok 

jogosultak, akik álláskeresők, akiknek a munkahelyük elvesztését megelőző 3 évben legalább 360 

nap jogosultsági idővel rendelkeznek, illetve dolgozni szeretne, de önállóan folytatott álláskeresése 

nem vezetett eredményre. Jogosultsági időtartamnak számít az az idő, amikor az igénylő 

munkaviszonyt folytatott, amikor közfoglalkoztatottként tevékenykedett, illetve ha egyéni vagy 

társas vállalkozást folytatott. Az álláskeresési járadék maximálisan 90 nap ellátást biztosít. A 

folyósítás kezdő napja, amikor az igénylő regisztrálja magát a munkaügyi kirendeltségen. A járadék 

fizetésének 90 napra rövidítése önmagában is ösztönzőleg hat az álláskeresőkre, de ezt tovább 

fokozza a törvény a következőkkel. Amennyiben az álláskereső a 90 nap lejárta előtt elhelyezkedik 

legalább 4 órás munkakörben, akkor lehetősége van arra, hogy a fennmaradt járadék 80 %-át egy 

összegben felvehesse. Az erre irányuló kérelmét a járadék folyósítás lejáratának napjától számított 

30. napon lehet benyújtani, a munkáltató igazolásával egyetemben.  

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 

száma 

álláskeresési 

járadékra jogosultak  

fő fő % 

2013 237 27 11,3% 

2014 462 28 6,0% 

2015 287 28 9,7% 

2016 243 34 13,9% 

2017 155 24 15,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.3.3. táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 

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

szociális segélyt az kaphat, aki: nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott 

álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott 

támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Önmagában az adat 

nem értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla 15-64 évesek száma) és a 

munkanélküliek számával (3.2.1 tábla nyilvántartott álláskeresők száma). Az elemzés során ki kell 

emelni, hogy a szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű 

lakosságának körében.  

 

Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BPJ), illetve 2011 szeptember 1-

től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támo-

gatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak 

folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap mun-

kaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek 

nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, 

illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az 

általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló 

juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együtt-

működni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, 

elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott mun-

kalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, 

emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban 

részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BPJ/FHT összege a mindenkori öregségi minimál-

nyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez lecsökkent 

22.500 forintra. 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1-jétől.11 

 

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

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

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

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

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

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújthat. A lakásfenntartási támogatás alanyi 

jogon, normatív alapon állapítható meg. 

 

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

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

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

tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, 

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

                                                             
11 Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június  
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feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal 

rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen 

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

ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.  

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

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

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

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

egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

 

 

a) bérlakás-állomány 

év összes lakásállomány 

(db) 

bérlakás állomány 

(db) 

szociális 

lakásállomány (db)  

2013 1780 10 3 

2014 1780 10 3 

2015 1780 11 3 

2016 1781 12 3 

2017 1781 12 3 

 

Örkény Város Önkormányzata kevés bérlakás-állománnyal rendelkezik, amint azt a fentebb látható 

táblázat mutatja. Lakhatás jellemzője: - családi házas épületek. A teleülésen található lakásállomány 

száma (db) stagnál. 

 

b) szociális lakhatás 

 

A szociális bérlakás fogalma: A jogosultság/rászorultság szempontjából definiálva minden olyan 

lakhatási lehetőség (támogatás), amely azokat segíti, akik a piaci körülmények között nem tudnak 

lakáshoz jutni. 

A lakásprobléma természete megváltozik a rendszerváltás után – a lakásrendszer és a jóléti rendszer 

összekapcsolódik. A mai lakáspolitika egyik leggyengébb eleme, hogy a kormányzatnak nincs 

kontrollja a programok megvalósítása felett – részint nincs kapacitás, részint senki nem érdekelt 

benne. A lakásrendszer piaci folyamatokon és intézményi beavatkozásokon keresztül járulhat hozzá 

vagy csökkentheti a hátrányos helyzetű csoportok elszigetelődését.  

A lakáspolitikai beavatkozás növeli a társadalmi különbségeket, és ezáltal hozzájárul a hátrányos 

helyzetű csoportok elszigetelődéséhez; régi hitelek rendezése, lakásprivatizáció, hitelek 

kamattámogatása, magánbérlakásrendszer pénzügyi hátrányai; gyengíti a különbségeket, de 

közvetett módon a piaci mechanizmusok révén a hátrányos csoportok helyzete tovább 

romlik;„szocpol” támogatás, „félszocpol”, bérlakások elosztása, megalapozatlan hitelezés; mérsékli 

a különbségeket és csökkenti a hátrányos helyzetű csoportok elszigetelését a panelprogram, a 

lakásfenntartási támogatás és a lakbértámogatás; a lakáspolitikai beavatkozás hiánya teret ad 

szélsőséges (kriminalitással összefonódó) megoldásoknak. 

A bérlakáshoz jutás feltételei:  

 Jövedelemigazolás 

 Igénylőnyomtatvány 

 Szociális bizottság jóváhagyása 

 

Szociális lakás rászorulósági alapon adható! 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Az elégtelen lakhatási feltételekkel rendelkező lakást, házat sokkal könnyebb beazonosítani, ha 

előbb a megfelelő lakás fogalmát tárgyaljuk meg. 

 

Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben 

értelmezte a megfelelő lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja 

kell, hogy legyen. Ez a következő elemeket tartalmazta: 

1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen; 

2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, 

fűtés, világítás, stb.); 

3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más 

alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse); 

4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.); 

5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, 

mozgáskorlátozottak, halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.); 

6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába 

járást, valamint egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét); 

7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak 

alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére). 

 

Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

Az Örkényen eddig végzett környezettanulmányok, adatgyűjtések nem megfelelően számszerűsítik 

az elégtelen lakhatási feltételekkel rendelkező lakásokat, házakat. Pedig biztos van. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

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

alapján a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai 

által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerinti település önkormányzatának jegyzőjéhez kell 

bejelenteni. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 

csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú 

pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez 

lakásfenntartási támogatást nyújt a törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, vagy 

az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek. 
 
Települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)5.§ 

 
(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a Szociális Bizottság a Szoctv-ben 

és jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint 

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres, vagy egyszeri kiadások viseléséhez nyújtható 

 - havi rendszerességgel 

 - egyszeri alkalommal nyújtott   

 b) temetkezés költségeihez kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható 

 - egyszeri alkalommal nyújtott települési támogatás megállapítására jogosult. 
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(2) A havi rendszerességgel megállapított települési támogatás 6 illetve 12 hónap időtartamra 

szólhat. 

(3) A polgármester alkalmanként nyújtható rendkívüli települési támogatás megállapítására 

jogosult. 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás6.§ 

 

(1) Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra jogosult az 

a személy,  

a. akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és 

b. az általa lakott ingatlan áram-, gáz- és vízdíja összesen meghaladja a háztartás összes 

jövedelmének 35%-át. 

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege 

havi rendszerességgel nyújtott támogatás esetén 2.500.- Ft/hó. 

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege 

egyszeri alkalommal nyújtott támogatás esetén legfeljebb  

10.000- Ft. 

 

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatások megítélésének feltételei: 

 a) Lakókörnyezet rendezettsége a 4.§. (2) bekezdés szerint. 

 b) Tárgy év április 01-szeptember 30-ig a kérelmező által lakott ingatlan tekintetében 

az ingatlan egy részén veteményes kert található, illetve bizonyíthatóan művelés alatt áll.  

 c) A kérelmező által lakott ingatlan rendelkezik jogerős építési engedéllyel, illetve 

lakhatási engedéllyel. Ennek meglétét a hivatal, külön felszólítás esetén vizsgálhatja. 

 d A kérelmezőnek és a vele egy háztartásban élőknek az önkormányzat, az állam, az 

adóhatóságok, a vízszolgáltató és a hulladékszállításért felelős közszolgáltató  felé 

semmilyen lejárt határidejű tartozása nincs. 

 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 

lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 

száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2015 320 0 

2016 0 0 

2017 1 0 

2018 1 0 

2019 1 0 

Forrás: Helyi adatgyüjtés 

  

A táblázatból jól kitűnik, hogy a lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma elhanyagolható, 

ez azért lehetséges, mert a normatív lakástámogatás megszüntetése után a lakásfenntartási 

támogatás kizárólag települési támogatás keretei között adható, aminek feltételei igen szigorúak. 

 

Működik a településen, és a segélyezettek nagy száma árulkodik az intézkedés népszerűségéről, 

hogy előrefizetős áramszolgáltatást, illetve gázszolgáltatást mérő készüléket vesznek igénybe. Az 

áramszolgáltatóknál mára gyakorlatilag rutin eljárássá vált az előrefizetős fogyasztásmérők 

felszerelése. Jó megoldás a jelent ez a szolgáltatónak, de nem biztos, hogy megoldást jelent a nehéz 

anyagi helyzetbe került díjhátralékos fogyasztóknak, mivel ezzel a problémája csak részben oldódik 

meg. 

 

f) eladósodottság 
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A magyar lakosság lakáshitel állományának mértéke, azon belül is a deviza adósság drámai 

mértéke, és ebből adódóan a bajba jutott hitelesek egyre növekvő száma hazánk egyik legsúlyosabb 

gazdasági, pénzügyi, és társadalmi problémája. A jelenlegi kormány megalakulása óta folyamatosan 

és kiemelten figyelemmel kíséri, és sorra hozza a lakáshiteleseket segítő intézkedéseket.  

 

Magyarország mára legsúlyosabb szociális, gazdasági és pénzügyi problémája a kormányülések 

állandó napirendi pontját képezi a kormány alakulása óta. A kabinet a további – a Nemzeti 

Eszközkezelő működtetéséhez szükséges - kormányzati döntések megalapozásához részben a 

Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján elemezte az érintett kör szociális és pénzügyi helyzetét. 

A kormány számára készült jelentés szerint 2011 nyarán 576 ezer háztartásnak volt lakáscélú 

jelzáloghitele, 1millió 900 ezer főt - tehát minden ötödik magyar embert - érintett a lakáshitelezés. 

A háztartások közel felének, 287 ezer családnak (945 ezer fő) devizaalapú, 289 ezer családnak (960 

ezer fő) pedig forint alapú jelzáloghoz kötött lakáshitele volt. A hitelt felvevő családok jellemzően 

gyermeket nevelő családok: a gyermekes családok több mint egynegyede rendelkezik lakáshitellel.  

 

A lakáshitelesek több mint kétharmada (68%) nevel gyermeket, közülük is a kétgyermekesek 

vannak a legtöbben (172 ezer család), fele arányban devizahitelesek, akiknek 23%-a fizetési 

nehézséggel küzd. Három vagy több gyermeket 67 ezer család nevel, ők is fele arányban szintén 

devizahitelesek (34 ezer család, 181 ezer érintett), akiknek 28%-a küzd fizetési nehézséggel. Sok - 

150 ezer - család egy gyermeket nevel. A fizetési nehézség is jellemzően a gyermeket nevelőknél 

nagyobb, mint a gyermekteleneknél, és a gyermekek száma egyenes arányban befolyásolja a fizetési 

képességet. Az érintett háztartások jövedelmi helyzete változatos, a legalacsonyabb jövedelmi 

szinttől a legmagasabb szintig minden típusú háztartásban közel azonos arányban előfordul mind a 

deviza, mind a forint alapú jelzáloghitel. Legnehezebb helyzetben az a 72 ezer háztartás van, 

amelyek esetében minden családtag munkanélküli vagy inaktív.  

A legnagyobb kockázatot egyértelműen a munkahely elvesztése okozza. A fizetési nehézséggel 

küzdő devizahiteles családok egyharmadában valamelyik családtag munkanélküli.  

 

A devizaalapú jelzáloghitellel rendelkező természetes személyek eredetileg 2011. december 31-ig 

írásban kérhették hitelezőjüknél, hogy törlesztési árfolyamukat 36 hónapig, de legkésőbb 2014. 

december 31-ig rögzítsék. A Kormány és a Bankszövetség december 15-i megállapodása alapján a 

törleszteni képes adósoknak azonban még egy évig, 2012 végig lehetőségük volt az árfolyamgátba 

való belépésre. A megegyezés szerint az árfolyamrögzítés 60 hónapig, de legfeljebb 2017. június 

30-ig lesz biztosítva. Az erről szóló törvényt az Országgyűlés 2012. március 19-én fogadta el. 

 

A hátralékos tartozással rendelkező, szociálisan rászorult Ügyfeleket a Magyar Állam az ingatlan 

megvásárlásával mentesíti a jelzáloghitel tartozás visszafizetése alól úgy, hogy az adós családjával 

együtt továbbra is az ingatlanban lakhat. Az igénylés folyamatos. A jogosultsági feltételek egy része 

a hitelre és a jelzáloggal terhelt ingatlanra, más része az ingatlanban lakó személyek szociális 

helyzetére vonatkozik.  

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanban lakó személyek szociális helyzetére vonatkozó feltételek a 

következők: 

 

Ha az igénylő vagy hozzátartozója (házastárs, élettárs, szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és 

nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő) nem részesül ápolási díjban vagy saját 

jogú nyugellátásban (öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék), illetve megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásában (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), akkor a 

bejelentett lakóhelyre vonatkozó előíráson túlmenően az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell: 

 a hiteladós, a zálogkötelezett vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója (házastárs, 

élettárs szülő, gyermek, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, 



 39 

mostoha- és nevelőszülő) a háztartásban legalább egy gyermeket nevel, aki után a hiteladós, 

a zálogkötelezett vagy vele egy háztartásban elő hozzátartozója családi pótlékra jogosult és 

 aktív korúak ellátásában részesül (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy 

rendszeres szociális segély) vagy  

 lakásfenntartási támogatásban részesül vagy  

 közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy  

 a családi pótlékra jogosító gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül. 

 

Foglakoztatást helyettesítő támogatás lehet például a rokkantsági járadék, a vakok személyi 

járadéka, a fogyatékossági támogatás stb. 

További feltétel, hogy a hiteladósnak vagy amennyiben az ingatlan nem az adós tulajdonában van, 

akkor a zálogkötelezettnek a bejelentett lakóhelye 2011. szeptember 28-án és azt követően 

folyamatosan a hitel fedezetéül szolgáló lakóingatlan kell, hogy legyen. 

 

Nagy számban érkezetek be a Polgármesteri Hivatalba az eladósodott lakossági kérelmek, 

melyekben kérelmezik az aktív korúak ellátására, a lakásfenntartási támogatásra, illetve a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló, a lakóingatlan fekvése szerinti 

települési önkormányzat jegyzője által kiállított igazolást.  

 

 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

 

Támogató szolgálatunk jelentős segítséget nyújt külterületen élő idős és rászoruló 

embertársainknak, a közösségi szolgáltatások elérésében, valamint az egyéni életvezetés 

támogatásában. A közműellátottság a város egész területén, a külterületeket is beleértve megfelelő 

minőségű. Közlekedés szempontjából a település rendkívül fejlett, vonatot, távolsági buszt és helyi 

járatokat is választhatnak az itt élők. A tanulók számára napi háromszor jár iskola busz, hogy ezzel 

is könnyítse az iskolától távol eső ingatlanokból a bejárást valamint lehetőséget nyújt a külterületen 

élők közlekedése szempontjából. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A szegregátumok az ún. alacsony státuszú népesség aránya, vagyis legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezőknek és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezőknek az aktív 

korúakon belüli aránya alapján jelölhetők ki. 

Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató12 nyomán szegregátum az a 

településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 

osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - 

aránya meghaladja az 50%-ot. 

Az alacsony státuszú népességet koncentráló szegregátumok lehatárolására ún. szegregációs 

mutatók kerültek meghatározásra. A pontos beazonosításhoz azonban szükség van a leromlott 

területtel, illetve az ott élőkkel kapcsolatban álló - elsősorban a polgármesteri hivatal és az 

önkormányzati intézményrendszer rendelkezésére álló - egyéb adatok és információk 

felhasználására, illetve amennyiben szükséges, helyszíni felmérésre is.  

                                                             
12 Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához, In: Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára, 2007. október, Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkárság 117. o.  
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a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Szegregált lakóterület: ahol egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai 

csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.  

 

A városban három olyan kedvezőtlen társadalmi státuszú terület van ahol, a népesség társadalmi 

összetétele és a terület fizikai jellemzői is rosszabbak. A vezetés célja, hogy a városi viszonylatban 

kedvezőtlen státuszú külső városrészen belül azonosítsa azokat a kisebb területegységeket, ahol a 

szegregáció mértéke már előrehaladott állapotban van. Külvárosi városrészben került 

meghatározásra kettő szegregátum, amelyek az alacsony státuszú, roma lakosság által magas 

arányban lakott területek.  
 

 

 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Az itt élő lakónépesség száma megközelítőleg 400 fő. A népesség kormegoszlását vizsgálva 

rendkívülien nagy a fiatalok/gyermekek aránya (36,6%), amely majdnem háromszorosa a belső 

városrészben élőknek. Ugyanakkor fontos kiemelni az idősek (60-x évesek) nagyon alacsony 

arányát: a 60 évesnél idősebb népesség aránya mindössze 3,6%, ami a városi átlag ötöde, a belső 

városrészre vetített arány hetedét sem éri el. Az aktív korúak az örkényi átlagnak megfelelő 

arányban élnek a szegregátumban. Ami a szegregátumban élők alacsony iskolázottságát illeti: 

körükben az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők a lakosok száma rendkívül nagy, a 

felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindössze 1,5%, ami a belső városrész hatodának felel 

meg. A szegregátumban található lakások alacsony komfortfokozatú, melyek az alacsony 

életkörülményre hívják fel a figyelmet. A munkaképes korú lakosok 2/3-a nem rendelkezik 

rendszeres jövedelemmel. Az alacsony társadalmi státuszt jelzi, hogy a 8 általános iskolai 

végzettséggel sem rendelkezők több mint 55%-ának nincs rendszeres jövedelme.  

 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

E rész kifejtéséhez figyelembe kell venni az alábbi szabályozókat és fogalmi határolásokat: 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 

településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 

életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 

járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, 

értékeinek védelmét. 

Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató13 nyomán szegregátum az a 

településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 

osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - 

                                                             
13  Útmutató az Anti-szegregációs terv kidolgozásához, In: Városrehabilitáció 2007-2013-ban, Kézikönyv a városok számára, 

2007. október, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi szakállamtitkárság 117. o.  
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aránya meghaladja az 50%-ot. 

Az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú lakosság koncentrációját a szociális ellátások 

igénybevételének mutatói is jelzik. 

Létező jelenség, hogy a lakáshoz jutási feltételek meghatározása arra irányul, hogy egyes, 

meghatározott tulajdonságokkal rendelkező (általában a roma kisebbséghez tartozó) személyek 

valamely településen, illetve településrészen mesterségesen elkülönüljenek. Az Ebktv. 26. §-ának 

(3) bekezdése értelmében az ilyen eljárás jogszabályellenes. 

A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett területek, a 

lakosság területi átrendeződésének folyamatát mutatja. Fel kell tárni az a telepeken, 

szegregátumokban élő népesség életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását nemek szerint.  

Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a 

munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves népességben. Inaktív az az aktív 

korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, 

segély…). Eltartott aktív korú személy, aki nem rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a 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. 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítanak. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az 

egyéb speciális szociális intézmény. 

 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
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pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 

 

Örkény város közigazgatási területén felnőtt orvosi teendőket 2 háziorvos, a gyermeket pedig 1 

orvos látja el, ezen kívül a településen van fogorvosi rendelő, nőgyógyászati szolgáltatás, és labor 

vizsgálat is. A szakaellátásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított a településtől kb 15 

percre a dabasi rendelőintézetben. 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

2013 0 2 1 

2014 0 2 1 

2015 0 2 1 

2016 0 2 1 

2017 0 2 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

b)  prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 

való hozzáférés lehetősége a törvény által előírt feltételeknek megfelel. Prevenciós és 

szűrőprogramokat végez a védőnői-, a gyermekorvosi-, a felnőtt háziorvosi- és a fogorvosi szolgálat 

is. 2019-ben harmadik alkalommal került megszervezésre az „Egészséghét”. Ahol több féle 

ingyenes szűrővizsgálaton vehetnek részt a város lakói, valamint prevenciós célú, az egészséges 

életmódra ösztönző előadásokat is hallgathatnak. A rendezvénysorozatba bekapcsolódik az 

általános iskola és az óvoda is.   

Az önkormányzat évente 1 alkalommal tüdőszűrést szervez a településen élők részére. 
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Az iskolában a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztő és rehabilitációs foglalkozásokon 

vesznek részt, amelyeket fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és tanítók végeznek.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az óvodai és az iskolai egészséges étkezés érdekében az étkezés biztosító különös figyelemmel 

kerül kiválasztásra, dietetikus bevonásával, valamint a településen élők részére egészséges életmód 

programokat szervezünk. A nyugdíjasok étkeztetésére az Esély Szociális Szolgálaton keresztül van  

lehetőség. A szociális étkeztetést a rászorulóknak kiszállítják. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen többféle sportolási lehetőség is biztosított. Kiemelkedő szerepbe van a futballnak. E 

mellett lehetőség van kézilabdázásra, lovagolásra, küzdő sportra is. Mindegyik sportág nyaranta 

külön tábort szervez.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosított a településen. Az Esély Szociális Szolgálat a  

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ában (továbbiakban 

Szoc.tv.), az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján látja el a személyes gondoskodás nyújtásának 

alapellátási feladatait és formáit, így az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, család és gyermekjóléti szolgáltatást. 

Tevékenységük célja, hogy a lakosság felé a legmagasabb szintű, egyénre szabott, kliens centrikus 

ellátást biztosítsanak, növelve ezzel a város és a feladat ellátásban hozzá kapcsolódó települések 

lakóinak szociális biztonságérzetét. Hangsúlyt fektetnek a minőségi, emberközpontú idős ellátásra, 

valamint a felnövekvő gyermekek gondozására, nevelésére. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan (a gyermekjóléti alapellátást biztosító), a gyermek érdekeit védő 

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

felhasználásával segíti elő a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás főbb feladatai: 

tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, a gyermek 

veszélyeztetettségét jelző rendszer működtetése, családgondozás, utógondozás, szabadidős 

programok szervezése. 
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. (A 2012-es adat kizárólag azokat az igénybe vevőket tartalmazza, akik esetében a 

szakmai tevékenység az első találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, tehát akikről a 

családsegítő szolgálatok esetnaplót vezettek) 

 

 
 

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Örkény Város Önkormányzata kiemelten figyel arra, hogy hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértése az általa biztosított szolgáltatások nyújtásakor ne történjen. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A pozitív diszkrimináció társadalmi csoportokra vonatkozó jogi vagy egyéb adminisztratív 

megkülönböztetést, előnyben részesítést jelent, melyre gyakran, de nem feltétlenül a csoport 

valamilyen szempontból hátrányos helyzete ad indokot. A világ sok országában ismert és 

alkalmazott fogalom a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására vonatkoztatva. Néhány példa 

a gyakorlatban megvalósított pozitív diszkriminációra a világon: elterjedt a várandós és 

kisgyermekes anyák anyagi és egészségügyi támogatása, sok országban az idősek alanyi jogon 

kapnak járadékot.  

 

Örkény Város Önkormányzata kiemelten figyel arra, hogy a pozitív diszkrimináció 

(hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer 

keretein belül a megfelelően kerüljenek alkalmazásra. 

Az idősek számára az Önkormányzat különjáratokat indít havonta egyszer a Dabasi vásárba illetve 

a Tesco áruházba. 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A város több szórakozási lehetőséget biztosít minden korosztály számára, az év több időpontjában. 

Mindközül a legnagyobb és legnépszerűbb az Örkényi Forraltbor Fesztivál és Gasztronómiai 

Nagyvásár, ami egy három napos rendezvény a város szívében.  

A program teret ad az Örkényi Ciffra György Művészeti Iskola tanulóinak és a településen aktívan 

működő kluboknak, köröknek arra, hogy a lakók előtt mutathassák be tehetségüket ezzel is 

színesítve a közösségi életet. 

Évek óta megrendezésre kerülnek az Örkény Vitéznapok valamint a Karéj-Fesztivál, az utóbbi egy 

hagyományőrző tehetségkutató rendezvény, ahol amatőr és profi tehetségek mutatják be 

produkcióikat egy szakmai zsűri előtt.  

Minden évben megrendezésre kerülő ünnepségeken aktívan részt vesznek a helyi szervezetek, 

klubok, körök. 

 

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

 

A település szempontjából etnikai konfliktus nem fordult elő a településen. 

 

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

 

Az önkormányzat a helyi rendezvények – elsősorban a „Forraltbor” fesztivál lebonyolításához 

önkénteseket és közösségi munkásokat toboroz. Az önkéntesek nagy része diák.   

Az Esély Szociális Szolgálat évente 4-5 alkalommal szervez ingyenes ruhabörzét, amit 

alkalmanként kb. 40-50 fő vesz igénybe. E mellett a szolgálat rendszeresen kutat fel adományokat 

és osztja azt szét a rászorulók között. Az adományosztás egyik szempontja, hogy a lehetőségekhez 

képest mindig más csoport részesüljön belőle.  
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzata 

 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól /Alapvető rendelkezés 

1. § (1) E törvény értelmében nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább egy 

évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a 

lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan 

összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult 

közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

(2) A nemzetiségi jogok és kötelezettségek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti 

nemzetiséghez tartozik az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személy, aki magát valamely 

nemzetiséghez tartozónak tekinti és ezen nemzetiséghez tartozását az e törvényben meghatározott 

esetekben és módon kinyilvánítja. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti nemzetiségeket az 1. melléklet sorolja fel. 

A nemzetiségi önkormányzat működése 87. § (1) A nemzetiségi önkormányzat testületének 

alakuló ülését az illetékes választási bizottság elnöke a választást követő tizenöt, országos 

nemzetiségi önkormányzat esetében harminc napon belüli időpontra hívja össze. 

(2) Az alakuló ülés összehívására legfeljebb további két ízben, a választás napjától számított 

harminc, országos nemzetiségi önkormányzat esetében negyvenöt napon belüli időpontra kerülhet 

sor. 

(3) Ha az alakuló ülés határidőben nem kerül megtartásra, időközi választást kell kitűzni. 

(4) Az időközi választást követő alakuló ülés összehívására az (1)-(2) bekezdés szerinti rendben 

kerül sor. 

(5) Az alakuló ülést a jelenlévő legidősebb nemzetiségi önkormányzati képviselő mint korelnök 

vezeti a képviselő-testület, közgyűlés elnökének megválasztásáig. 

88. § (1) *  Az alakuló ülésen a nemzetiségi önkormányzat a testületének tagjai közül 

megválasztja az önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, bizottsága tagjait, megalkotja szervezeti és 

működési szabályzatát, dönt a tiszteletdíjakról, illetményekről. Az országos önkormányzat egy-négy 

elnökhelyettest választ. 

(2) Az alakuló ülés akkor tekinthető megtartottnak, ha a tisztségviselők, de legalább az elnök 

megválasztására sor került. 

89. § A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése szükség szerint, a szervezeti és 

működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább négy ülést tart. Az ülést össze 

kell hívni 

a) a nemzetiségi önkormányzati képviselők több mint egynegyede (települési szint esetében 

legalább két képviselő), 

b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy 

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza 

a testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100179.tv#lbj49idc995
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90. § Az ülést az elnök hívja össze és vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes be 

töltetlensége esetén az ülések összehívásának és vezetésének rendjét a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza. 

 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Ve.) 309. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Örkény városban a 

roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselőinek időközi választását 2020. február 16. 

napjára tűzte ki. 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a választási eljárás határidőit és határnapjait a 35/2019. 

(XI.25.) számú HVB határozat alapján határozza meg. 

Örkény Város Helyi Választási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 

törvény (a továbbiakban: Nektv.) 59. § (1) bekezdése, valamint a Ve. 316. §-a alapján a jelölt 

ajánláshoz szükséges ajánlások számát a következők szerint határozza meg: a romatelepülési 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez legalább tizenhét választópolgárnak az ajánlása 

szükséges. 

 

A 2019. október 13. napon Örkény Városban megtartott roma települési nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választását követően a roma települési nemzetiségi önkormányzatba megválasztott 

képviselők a Helyi Választási Bizottság Elnökétől átvették megbízóleveleiket és letették az esküt. 

Majd a megalakult a Kisebbségi Nemzetiségi Önkormányzat, amely 2019. október 30-án 21/ 2019 

(X.30.) sz. határozatával kimondta a feloszlását. 

A Nektv. 69. § (3) d) pontja szerint időközi választást kell kitűzni, ha a képviselő-testület kimondta 

feloszlását. 

Az időközi nemzetiségi választás lezajlott városunkban. 

Az újonnan felállt kisebbségi önkormányzat programja, céljai: 

• a fiatalok bevonása a közösségi programokba, egyúttal a szülők támogatásának elnyerése, 

• aktív kapcsolat kiépítése a város intézményeivel, 

• drog prevenciós programok bevezetése, 

• a közösség kulturális és sport jellegű igényeinek támogatása, 

• gyermekvédelmi és szabadidős programok szervezése (táboroztatás, kirándulás), 

• a felnőttképzés és a munkahelyteremtés elősegítése, 

• a továbbtanulás segítése és ösztöndíj program bevezetése, 

• roma klub létrehozása. 

Az újonnan alakuló kisebbségi önkormányzat fontos szerepet vállal az arra valóban rászorulók 

felkutatásában, élethelyzeteik felmérésében és a rajtuk való segítésben. Céljuk, hogy a tartósan 

munkanélküli személyek beilleszkedési, elhelyezkedési és megélhetési problémáit megoldják. 

Ezáltal a célszemélyeket ki tudják vonni a segélyezettek köréből és vissza, illetve be tudjuk őket 

vezetni a munka világába. 

A foglalkoztatásba szeretnének olyan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai 

végzettségű, és/vagy pályakezdő, illetve megváltozott munkaképességű roma származású 

személyeket bevonni, akik a munkaerőpiacon kevés eséllyel indulnak. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kevés helyi munkalehetőség. Tartós munkahelyteremtés. 

Szegénységben élő családok sokasága. Mélyszegénységben élő családok felmérése és 

segítése. 

Szakma hiánya Képzések szervezése, egyszerűbb munkahely 

szerzéshez. 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A gyermekek társadalmi helyzetének javítása, a gyermekszegénység elleni küzdelem és a 

családjukból kiemelt gyermekek integrációja kulcsfontosságú a szegénység és a kirekesztődés 

újratermelődési folyamatainak megállításában. A gyermekszegénység magas aránya kiemelt 

erőfeszítéseket követel a gyermeket nevelő családok jövedelemteremtő képessége és anyagi 

biztonsága, a gyermekek korai iskolai esélyeinek javítása, a gyermekjóléti szolgáltatások, valamint 

a családokat segítő-támogató szolgáltatások fejlesztése területén. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Öregedési index    

  

65 év feletti 

állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2013 693 885 81,0 % 

2014 696 892 78,0 % 

2015 705 878 80,2 % 

2016 695 867 80,1 % 

2017 708 858 82,5 % 
 

 
A táblázatból kitűnik, hogy az idős korosztályhoz tartozók száma növekszik, a 14 év alattiak száma 

pedig csökken a településen. 

 

Az alábbiakban elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciókat 

és szabályozást. 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 

Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási Hivatala a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) 

bekezdés). 
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családbafogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

 

 

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

során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek (Gyvt. 16. §), 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, 

intézmény fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 

hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 

definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a 
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Gyvt. fogja tartalmazni14. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 

családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás 

gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának 

időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 

minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)15 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során 

sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására 

köteles és  

1. nyugellátásban,  

2. korhatár előtti ellátásban,  

3. szolgálati járandóságban,  

4. balettművészeti életjáradékban,  

5. átmeneti bányászjáradékban,  

6. időskorúak járadékában vagy  

7. olyan ellátásban  

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

alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 

2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 

menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 

támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 

határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

 

2018-ban a településen élő gyermekek száma és megoszlása a következőképpen alakult: 

 

0-18 éves gyermekek száma: 1093 fő, melyből fiú: 567, lány: 526. 

18-25 éves fiatal felnőttek száma: 528,  melyből fiú: 275, lány: 253. 

  

                                                             
14 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
15 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

 

A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek 

megfelelő ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület 

szakembereinek objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt.  A HEP során 

ezért a cél a jelzőrendszer tényleges, helyi működésének feltérképezése és esetleges 

hiányosságainak hatékony és mérhető orvoslása. A jelzőrendszer standardjainak hiányosságai és a 

környezettanulmányok szenzitív adatokra vonatokozó szabályozása helyi korrekciókat és 

odafigyelést kíván. 

A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 

meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett 

szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség 

– magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen 

felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális 

abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán. A látencia okai között 

szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a 

bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül 

kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének (ld. 

ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő 

szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, ,,akadálymentességét” és hatékonyságát is 

szükséges feltárni és mérni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe 

vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat 

meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, 

pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt 

arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül 

halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése 

esetében a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás 

valódi oka, annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött 

előfordulhat a család részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért 

áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el 

(dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan 

hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a 

valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 

20/2012. () EMMI rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések). 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 

18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2015 18 3 23 

2016 25 6 35 

2017 24 4 57 

2018 25 2 49 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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 A védelembe vett 18 év alatti gyermekek száma 2015-2018-as év között 7 fővel növekedett. 

 

 
 

A fenti diagram még szemléletesebben mutatja az adatokat. A piros oszlop a védelembe vett 18. év 

alatti gyermekek számát, a lila oszlop a veszélyeztetett kiskorú gyermekek számát ábrázolja. 

2017-ben a veszélyeztetetett kiskorú gyermekek száma nagyon magas, míg a megszűntetett esetek 

száma kifejezetten alacsonynak mutatkozik. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása – a 331/2006. 

(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint – a jegyző feladat- és hatásköre. 

 

A Gyvt. 19.§ (1) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a 

Gyvt.151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkezetés normatív 

kedvezményének, a Gyvt. 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak illetve a Gyvt. és 

más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények (pl. ingyenes tankönyv) igénybevételére. 

 

A jogosultság akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre eső jövedelem 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át 38.475,-

Ft), feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húszszorosát, 

vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hetvenszeresét. 

 

Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

illetve ha a gyermek nagykorúvá vált és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytat, akkor az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 145 %-át 41.325,- Ft). 

 

2018. év folyamán 567 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 16 

kérelem került elutasításra, mert az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályi előírást. 

Fellebbezésre nem került sor. 

 

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése alapján 2018. augusztus 1. napján, és november 1. napján 

fennálló jogosultság alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 
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természetbeni támogatásként Erzsébet utalvány formájában 7.674.000 Ft értékben igényelt a 

Hivatal részükre. 

A támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetén 6.500 Ft,míg az alap 

támogatás mértéke 6.000 Ft-ra módosult. 

 

 A Gyvt. 19. §. (1a) bekezdése szerinti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 

pénzbeli ellátásra2018-ben3 családjogosult 7 gyermek képviseletében. 

Ennek összege gyerekenként havonta 6270-Ft illetve 1 évben két alkalommal plusz 

8400 Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban is részesülnek (augusztus, november). 

 

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

meg. Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint, hátrányos helyzetűnek” 

definiált gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - míg ugyanezen körbe tartozó, 

de legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát 

(halmozottan hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az 

októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban, abban az esetben, ha erre az időre esik a 

jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 

részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem 

azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb 

más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az 

elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a 

jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.  A 

helyzetelemzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos 

regisztrációjáról alkotott helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének 

vizsgálata miatt és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása miatt is. A HEP során a cél, hogy az intézményi és önkormányzati 

adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja biztosítva legyen. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 

száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma  

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

2014 740 n.a. 7  n.a.  179 

2015 698 n.a. 7  n.a.  180 

2016 642 n.a. 7  n.a.  182 

2017 573 n.a. 9  n.a.  185 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

  

A fenti táblázati adatait mutatja az alábbi diagram, melyből látszik, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hány gyermeket érint.  
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A piros oszlop a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát, a kék rész pedig 

a rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát jeleníti meg. Látható, hogy a 

különféle gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről évre csekély mértékű 

változást mutat. Megfigyelhető, hogy 2014 és 2017 között a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek száma minimálisan csökken, míg a rendkívüli gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek száma egyre nő. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

2020-ban az eddig leadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 537. 

2019. év folyamán 523 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

2018. év folyamán 567 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

2017-ben 573-an részesültek ilyen gyermek jogán járó helyi juttatásban, ez a szám 2016-ban már 

642 főre volt igaz. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2012 125 205 314 n.a. 

2013 127 212 302 n.a. 

2014 127 212 300 271 

2015 132 251 294 287 

2016 129 263 290 300 

2017 135 270 313 308 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

A kedvezményes óvodai iskolai juttatásokban részesülők számát a fenti táblázat tartalmazza. 

Látható, hogy a kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma évről évre növekszik. 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges 

cél, hogy a gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe, illetve 

oktatásuk során az interkulturális pedagógiai program megszervezésének feltételei biztosítottak 

legyenek. A köznevelési törvény minden Magyarországon élő vagy tartózkodó gyermek számára 

előírja az oktatásban történő kötelező részvételt, a magyar menedékjogi törvény pedig kifejezetten 

hivatkozik a gyermek mindenekfelett álló érdekének elvére. A nagyobb befogadó állomásokon 

megjelenő, külföldi állampolgárságú gyermekek egy része nem kerül be közoktatási intézménybe, 

vagy aránytalan utaztatással, intézményváltás során jut csak hozzá oktatási szolgáltatáshoz.   

A Magyarországon élő egyéb külföldi állampolgárságú gyerekek esetében az anyanyelvüknek és 

kulturális helyzetüknek megfelelő, interkulturális pedagógiai program minőségi feltételeit kell 

vizsgálni. 

Örkény nem ismert magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nem releváns. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény 2013. szeptember 1-től 

módosította a HH és a HHH definícióját. A definíció módosításával, a HHH helyzet feltételei váltak 

a HH fogalmának feltételeivé. Gyvt. VIII. Fejezete a következő 67/A. §-sal és azt megelőzően a 

következő alcímmel egészül ki: „A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítása”67/A. §  

(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról –önkéntes 

nyilatkozata alapján –megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek.  

 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 

fennáll,  
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b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
 
2018. december 31-én 263 hátrányos helyzetű és 255 halmozottan hátrányos 

helyzetűgyermekek szerepelt nyilvántartásunkban, ez 123 hátrányos helyzetű családot, a 

halmozottan hátrányos helyzet esetén 114 családot jelentett. 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

 

Az alábbiakban felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által lehatárolt ellátási területeket. 

 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

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

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó 

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

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó 

(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által 

biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település 

valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a 

gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 

figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

 

 A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái  

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 

b) a családi napközi, 

c) a családi gyermekfelügyelet, 

d) a házi gyermekfelügyelet, 

e) az alternatív napközbeni ellátás. 

 

 A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 

 

 Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye 

alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai 

fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése 
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szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket 

betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló 

fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

 

 Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó 

az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, 

illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 

Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 

étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell 

alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is. 

 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Fontos vizsgálni a védőnői ellátáshoz történő hozzáférés feltételeit: a védőnői álláshelyek számának 

alakulását, az egy védőnőre jutó esetek, illetve gyermekek számát. Amennyiben az ellátáshoz 

történő hozzáférésben hiányosságok mutatkoznak, úgy arra javasolt intézkedést megfogalmazni.  

 

Az alábbi táblázat adatai mutatják, hogy a védőnői álláshelyek száma állandó, 2 fő területi/körzeti 

egy fő iskolai védőnő (3). 

Azonban fontos megjegyezni, hogy a körzeti védőnők közül egy fő helyettesként – egy fő pedig 

nyugdíj mellett látja el feladatát. Az állás meghirdetésre került, azonban betöltése egyenlőre 

sikertelen.  

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek 

száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2012 3 194 

2013 3 191 

2014 3 193 

2015 3 187 

2016 3 191 

2017 3 193 

Forrás:TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A településen a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás biztosított, 2 fő háziorvos látja el a 

szolgáltatást, betöltetlen házi gyermekorvosi praxis nincs. A gyermekorvosi praxis átadás alatt van.  
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Az óvodába a 0-7 éves korosztály számára javaslat szerint TSMT tornát tartanak. Olyan gyermekek 

számára hasznos, akiknél megkésett vagy eltérő fejlődés tapasztalható. Illetve hiperaktív, 

figyelemzavaros, beszédhibás, tanulási-, magatartási-, beilleszkedési zavarokkal küzdő, mozgásban 

ügyetlen, egyensúly-zavarral küzdő, iskolai beválása, vagy érettsége nem megfelelő szintű. A 

szülők gyakran akkor találkoznak a TSMT rövidítéssel, amikor valamilyen részképesség zavarára, 

vagy megkésett fejlődésére hívja fel a figyelmet az óvoda fejlesztőpedagógusa. 

A Tervezett Szenzomotoros Tréning feladatai segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a térbeli 

tájékozódást, a dominancia beérését. Javítják a koncentráló képességet, jobban irányíthatóvá válik a 

figyelem, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitást is fejleszti. 

Szintén az óvodában, heti rendszerességgel logopédus segítsége vehető igénybe. 

Fontos, hogy már óvodás korban kiszűrjék azokat a gyerekeket, akiknek valamilyen speciális 

ellátásra van igény. Ez azért is szükséges, hogy a már meglévő hátrányuk ne növekedjen tovább, 

hanem inkább csökkenjen és ezek a gyerekek ne induljanak hátránnyal az iskolában.  

Több gyermeket hordanak fejlesztésre Dabasi Nevelési tanácsadó által kijelölt, ajánlott fejlesztő 

pedagógusokhoz. Az óvoda és a nevelési tanácsadó kapcsolata jó, az együttműködés megfelelő. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosított a településen. A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §-ában (továbbiakban Szoc.tv.), az 1/2000 (I. 

7.) SZCSM rendeletben, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben foglaltak alapján látjuk el a személyes gondoskodás nyújtásának alapellátási feladatait 

és formáit, így az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, család és 

gyermekjóléti szolgáltatást. 

Tevékenységük célja, hogy a lakosság felé a legmagasabb szintű, egyénre szabott, kliens centrikus 

ellátást biztosítsák, növelve ezzel a város és a feladat ellátásban hozzá kapcsolódó települések 

lakóinak szociális biztonságérzetét. Hangsúlyt fektetnek a minőségi, emberközpontú idős ellátásra, 

valamint a felnövekvő gyermekek gondozására, nevelésére. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan (a gyermekjóléti alapellátást biztosító), a gyermek érdekeit védő 

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

felhasználásával segíti elő a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás főbb feladatai: tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás a hivatalos 

ügyek intézésében, a gyermek veszélyeztetettségét jelző rendszer működtetése, családgondozás, 

utógondozás, szabadidős programok szervezése. 
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. (A 2012-es adat kizárólag azokat az igénybe vevőket tartalmazza, akik esetében a 

szakmai tevékenység az első találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, tehát akikről a 

családsegítő szolgálatok esetnaplót vezettek) 

 
 

 
 

e) gyermekvédelem 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat biztosított a településen, évente csaknem 100 gyermek 

gondozását, segítését végzik. 

  

Az Esély Szociális Szolgálat alaptevékenysége: 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A Képviselő-testület rendelete alapján a polgármester azonnali segítséget tud nyújtani a 

rászorulóknak. 

 

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

 

A településen többféle sportolási lehetőség is biztosított, civil szervezet, illetve az iskola 

szervezésében. Továbbá az általános iskola pályája is rendelkezésre áll a sportolási lehetőség 

biztosítására és ellátja a településen felmerülő igényeket.  

Városunkban kiemelkedő szerepbe van a futballnak. E mellett lehetőség van kézilabdázásra, 

lovagolásra, küzdő sportra is.  

Mindegyik sportág nyaranta külön tábort szervez.  

Lehetőség van továbbá, minden nyáron arra, hogy az általános iskola szervezésében kézműves 

táborban vegyenek részt a gyerekek, amelyet a helyi Falu-múzeumban tartanak. E mellett évek óta 

Örkény ad helyet a Csutorás népzenei tábornak is.  

A minden évben megrendezésre kerülő Egészséghét alkalmakor, az oktatási-nevelési intézmények 

(óvoda, iskola) is különös figyelmet fordítanak a rendezvény témájára, a gyerekeknek prevenciós és 

oktatási célú előadásokat tartanak.   

 

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

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C (1) 

bekezdése a) pontja alapján a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, Örkény városában lakcímmel rendelkező gyermekek 

szünidei étkeztetésre jogosultak. 

A városban a gyermekétkeztetés az óvoda, illetve iskola keretében megoldott. A gyermekek részére 

az általános iskola konyhájában készítik el az ételeket. Az alapanyagok beszerzésével és a készétel 

kiszállításával kapcsolatos feladatokat a TS Gastro Kft. látja el. Az ételt az óvodások a 

csoportszobákban, a diákok, az intézmény ebédlőjében fogyasztják el. Speciális étkezést igénylő 

gyermek jelenleg nincs nyilvántartva egyik intézményben sem.  
 
 
2019-ben a szünidei étkezők részletezése: 300 fő nyár, 105 fő tavasz, 296 fő tél, 173 fő ősz. 

2018-ban a szünidei étkezők: 299 fő nyár, 99 fő tavasz 313 fő tél, 201 fő ősz. 

2017-ben: 308 fő nyár, 82 fő tavasz, 294 fő tél, 189 fő ősz. 

2016-ban a szünidei étkezők részletezése: 300 fő nyár, 111 fő tavasz 298 fő tél, 198 fő ősz. 

2015-ben a szünidei étkezők: 287 fő nyár, 111 fő tavasz 298 fő tél, 198 fő ősz. 

 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 127 212 302 109 n.a. 

2014 127 212 300 91 271 

2015 132 251 294 75 287 

2016 129 263 290 82 300 

2017 135 270 313 123 308 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Településünk esetében nem releváns. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

 

 

 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatása. 

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak 

folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 

(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.  

 

Örkény Városi Önkormányzat Szociális, Művelődési, Oktatási Bizottsága a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretein belül további havi 5000 Ft ösztöndíjban 

részesíti azokat a tanulókat, akinek benyújtott kérelmét jogosnak ítélték.  

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az alábbiakban áttekintjük azokat a területeket, amelyek a jogszabályokban megjelennek, és a 

közoktatásra vonatkozóan határozzák meg az esélyegyenlőség biztosítását.  

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 
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zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

Aránytalan teher 

Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a 

tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős 

költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 

 

A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni: 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez 

az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így 

különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, 

így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 

értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással 

összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz 

való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során.  

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a 

törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek 

elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 

osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen 

nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra 

való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek 

színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az 

egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek 

kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.  

Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai körzeteket 

úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. Ha a településen, kerületben több általános 

iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben 

kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya.  

Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének 

kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó 

rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti 

aránya elérné az 50%-ot és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a 
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település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik 

meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége után további 

felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben 

kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi körzet kialakítására 

vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-ában található.  

 

A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe 

kell venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT 

sz. állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő 

által feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának 

nem feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett 

elkülönítés.” A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes 

mértékben azonos feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást 

nélkülöző fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést.  

A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, hanem 

valamilyen aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy kisebbségi képviselet 

biztosításával is visszaigazolt, etnikai adatközléssel is foglalkozni kell. 

 

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere16 (IPR)  

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 

általános iskola és a középfokú iskola képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést 

szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A 

képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben 

a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz 

részt. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, 

melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 

megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 

 

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 

felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, 

iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, 

továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási 

intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a 

többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált 

vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által 

kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani.  

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A feladatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a település óvodája és iskolája 

biztosítja. 

                                                             
16A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok 
megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés 
szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: 
Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A kiegészítő szolgáltatások a település óvodájában és iskolájában biztosítottak helyi és társulási 

szinten. Mind az iskola, mind az óvoda rendelkezik gyógypedagógussal.  

Az óvodában gyógypedagógus tart TSMT tornát, illetve logopédus heti rendszerességgel jár az 

óvodába és segíti a gyermekeket. Az általános iskolában több gyógypedagógus is alkalmazva van, 

elsősorban az SNI tagozatos gyermekekkel foglalkoznak.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció  

 

Településünk esetében nem releváns. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

 

A településen egy általános iskola illetve egy Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

üzemel, ezt a két intézményt összehasonlítani nem releváns hiszen különböző korosztályokról és 

tanulmányokról beszélünk. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

2020-ban az eddig leadott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 537. 

2019. év folyamán 523 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

2018. év folyamán 567 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

2017-ben 573-an részesültek ilyen gyermek jogán járó helyi juttatásban, ez a szám 2016-ban már 

642 főre volt igaz. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Beilleszkedés, összpontosítási nehézségek. Készségfejlesztő gyakorlatok alkalmazása, 

használata. A problémával küzdő gyermek 

időben történő kiszűrése. 

Kevés a szakmát tanulók száma. Továbbtanulási tanácsadás. 

A nők szülés után sokáig nevelik otthon 

gyermekeiket. 

Bölcsőde létesítése. 

A nők egy része túl fiatalon vállal családot nem 

gondolva az ezzel járó nehézségekre. 

Szexuális ismeretek bővítése prevenciós céllal. 

Rossz lakhatási körülmények. Családsegítők alkalmazása. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A helyzetelemzés a jogszabályok ismerete nélkül nem vezethet sikerre, így az alábbiakban e 

tématerületet felölelő jogszabályi háttér kerül ismertetésre. Az adattáblák kitöltéséhez elsősorban 

helyi adatgyűjtésre van szükség. 

 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:  

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 

nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 

gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek 

terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 

viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A helyi adatgyűjtés célja, hogy bemutassa, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a 

munkanélküliség a nőket és a férfiakat. Ha a munkanélküliek között magasabb a nők száma, akkor 

vizsgálni kell a jelenség okait. Okozati tényező lehet például: a településen található munkahelyek 

jellege; bölcsődei, óvodai férőhelyek hiánya; a településen élő munkanélküli nők alacsony iskolai 

végzettsége, stb. 

  



 66 

Női munkanélküliségi ráta (%) 

Regisztrált munkanélküli nők száma száz 15-59 éves állandó női lakosra. 

 

 
A grafikonon látszik, hogy 2013 és 2014 között a nők munkanélküliségi rátája két és félszeresére 

nőt, majd 2017-ig folyamatosan csökkent. A női munkanélküliségi ráta 2014 óta sokkal magasabb az 
országos, régiós, járási és megyei arányoknál. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2013 1540 1558 1393 1374 147 184 
2014 1570 1586 1402 1397 168 189 
2015 1550 1561 1410 1381 140 180 
2016 1540 1558 1414 1386 126 172 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

     

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Az adatgyűjtés célja, hogy összegyűjtse a településen induló foglalkoztatást segítő és képzési 

programokat, és vizsgálja a nők részvételét ezeken programokon. A vizsgálatkor figyelembe kell 

venni azokat a programokat is, melyek kizárólag férfiak számára indultak. Ideális esetben a 

programokon résztvevők nemek közötti aránya megegyezik a településen élő munkanélküliek 

között lévő nemek közötti megoszlással. Ha a településen induló foglalkoztatást segítő és képzési 

programok résztvevői között a nők száma alacsonyabb a férfiak számánál, annak okait fel kell tárni, 

hogy hasznos változtatási javaslatokat tehessünk a jövőben induló programokhoz. A konkrét 

programok tanulmányozása során érdemes vizsgálni a program témája mellett a munkarendjét, 

teljesítési feltételeit, esetleg a programból kiesők számát és nemét. 

 

Örkény Város Önkormányzata a témában adatgyűjtést nem végzett.  
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A vizsgálat célja, hogy feltérképezze, hogy a munkanélküli nők munkaerő-piaci helyzetével milyen 

összefüggésben áll iskolai végzettségük adott településen. Az adatgyűjtéskor vizsgálni kell az 

alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetőségét a település és agglomerációja kínálta 

munkahelyeken. Javaslatokat kell tenni, melyek figyelembe veszik a település munkáltatóinak és 

lakosságának jellegzetességeit is.  A kapott eredmények alapján hatékonyabban szervezhetők 

képzési programok.  

 

Örkény Város Önkormányzata a témában adatgyűjtést nem végzett. De a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor kitöltött nyomtatvány alapján megállapítható, hogy a 

kedvezményt igénylő anyák 60-70%-ának legmagasabb iskolai végzettsége 8 osztály.  

 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat 

a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, 

azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos 

munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-

jelenség). A vizsgálat azt kutatja, hogy hány esetben tettek panaszt a településen hátrányos 

megkülönböztetés miatt. Javaslatokat az esetek számától és a jelentet esetek jellegéből 

következtetve kell tenni a probléma megoldására.  

 

Nincs rendelkezésre álló információ ebben a témában. 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 

vizsgálata. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 

házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

 

Bölcsőde   

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 

szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő 

augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A táblázatból kitűnik, hogy a településen 

nem működik bölcsőde, viszont a közeljövőben tervezzük az építését a településen, ezzel is 

elősegítve, hogy a nők hamarabb munkába állhassanak. Városunk pályázatot nyújtott be bölcsőde 

építésre, az építkezés költségeinek egy része már rendelkezésre áll, azonban további forrásokra van 

szükség. 

Várhatóan 2020. szeptemberében az óvoda további 2 csoportszobával és azok helyiségeivel bővül. 

Amennyiben szükség és igény lesz rá, az egyik csoport „mini” (3 év alatti) csoport lesz. 
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év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei 

férőhelyek száma 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

 

 

Családi napközi 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 

továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint 

az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben 

történő, nem közoktatási célú ellátása. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Nem működik ilyen szolgáltatás a településen. 

 

Családi gyermekfelügyelet 

A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját 

otthonában. 

A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 

A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől három éves korig gondozható gyermek. 

Nem működik ilyen szolgáltatás a településen. 

 

Házi gyermekfelügyelet 

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 

képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 

intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem 

vagy csak részben tudja megoldani.  

Nincs tudomásunk ilyenről településünkön.  

 

Micimackó gyermekház 

Településünkön gyermekház működik. A szülők gyermekeikkel együtt tartózkodnak a 

gyermekházba és vehetik igénybe annak szolgáltatásait naponta 8 és 12 óra között. Tapasztalatok 

szerint azok a gyermekek akik mozgásban, vagy enyhe fokban értelmileg elmaradtak az adott 

átlagtól de jártak a gyermekházba, az óvodában egy éven belül a lemaradást behozzák, illetve nagy 

mértékű enyhülés tapasztalható. 

 

Óvoda 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)17 
  

                                                             
17 Az Nkntv. 2014. szeptemberétől 3 éves kortól teszi kötelezővé az óvodai részvételt.  
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Az óvodai ellátás igénybevétele 
 
 

2019-2020. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe járó gyermekek 
létszáma  

64  49 56 35 1 205 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma  

0  0 0 0 0  0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

9 16 10 15 0 50 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 

 23 21 20  10  0 74 

 

Az fenti táblázatban az óvodába járó gyermekek számát vizsgáljuk illetve azt, hogy ebből hány 

gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Láthatjuk, hogy ezeknek a 

gyerekeknek a száma rendkívül magas, több mint az óvodába járók fele valamilyen szinten 

hátrányos helyzetű. Az intézményben a 3 évesek száma a legnagyobb, 64 fővel. 
 

Általános iskola 

Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész 

napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a 

délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 

 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások 

száma 
napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2012/2013 154 182 336 137  40,7 

2013/2014 169 183 352 63  17,9 

2014/2015 174 199 373 137  36,7 

2015/2016 193 152 345  33 9,6 

2016/2017 189 131 320  177 53,63 

 

A táblázatban az általános iskola tanulóinak megoszlását láthatjuk, látható, hogy az 1-4 évfolyamon 

tanulók száma folyamatosan nő, míg a felső osztályosok száma egyre csökken. Megállapítható, 

hogy a napközisek száma az általános iskolába járok számához képest kevés, amiből arra lehet 

következtetni, hogy a több gyerekes édesanyák valószínűleg otthon tartózkodnak kiskorú 

gyermekükkel, ezért az iskolás gyereket nem járatja napközibe. 
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tanév 
általános iskolai osztályok száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2012/2013  8 8  16  2 2  4 1  

2013/2014  9  9 18  2  2 4  1 

2014/2015  9  9 18  1  2 3  1 

2015/2016  12  10 22  2  2 4  1 

2016/2017 10   8 18  2  2 4  1 

 

A táblázatban az általános iskola osztályainak megoszlását láthatjuk, az előző táblázatot tekintve 

észrevehető, hogy bár az osztályok száma a felsős és alsós osztályokban megegyezik, az osztályok 

létszámában változás figyelhető meg. 

 

 

A településen élő általános iskoláskorú gyermekek összlétszáma 507 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma n.a 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 187 

Általános iskoláskorúak közül a hh gyerekek létszáma 67 

Általános iskoláskorúak közül a hhh gyerekek létszáma 133 

 

A településen élő általános iskoláskorú gyermekek száma a lakosság állandó népességének 10,4 %-

át teszi ki, az 507 diákból 200 hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ez 

elszomorító. A település jövőjében és az itt élő lakosság érdekében fontos, hogy ebben változást 

érjünk el, hiszen ők a jövő. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

vizsgálni, hogy adott településen milyen módon történik ténylegesen a családtervezéssel, 

gyermekvállalással összefüggő ismeretek átadása, a védőnői szolgálaton kívül milyen más szerv 

segíti a mindennapokban a család-és nővédelmi gondozást. 

 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 2 236 195 

2013 2 240 188 

2014 2 244 190 

2015 2 230 196 

2016 2 226 194 

TeIR és helyi adatgyűjtés 

   

A 5.3. számú táblázat a védőnők számát és a 0-3 közötti gyermekek számát mutatja. A táblázatból 

leolvasható, hogy 2 védőnő is segíti a nőket, kismamákat, anyákat. Akár a tanácsadás, gondozás 

eszközeivel, akár különböző szűrővizsgálatok elvégzésével. Ezen kívül a háziorvosokhoz is 

fordulhatnak kérdéseikkel, ha szükség van rá. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető 

törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati 

erőszakra jelenleg a Büntető törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, 

zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 

paragrafusai vonatkoznak.    

 

Örkény Város Önkormányzata erre vonatkozóan adatgyűjtést nem végzett, ám az hogy nincs, 

tudomásunk ilyen esetekről nem azt jelenti, hogy a probléma nem létezik vagy, hogy ilyen nem 

fordul elő településünkön.  Ezek az esetek ritkán kerülnek napvilágra, rejtve maradnak. Sokszor 

nem is tudják a bántalmazottak, hogy kihez is fordulhatnak segítségért. Fontos felhívni a figyelmet, 

tájékoztatni a hölgyeket jogaikról, lehetőségeikről, az Esély Szociális Szolgálat – ha valaki ilyen 

problémával kerül a látóterébe - megteszi a tájékoztatást. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy 

induljanak szexuális és megélhetési ismereteket bővítő tájékoztatók prevenciós céllal. Ezen kívül 

szükségesnek gondolunk egy ideiglenes anyaotthont is ahova bizalommal fordulhatnak a segítségre 

szoruló nők. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások elérhetőségéről, illetve kapacitásáról nyújtson 

információt. A krízishelyzetben lévő nők számára nagyon fontos tényező az idő, ezért a várólistával 

működő szállók sok esetben nem tudnak azonnali segítséget nyújtani. Fontos a megfelelő 

tájékoztatás, és az igények és kapacitás összhangja.  

Örkény városában nem található anyaotthon, a településhez legközelebb fekvő krízishelyzetben 

igénybe vehető szolgáltatás a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Dabas Területi Szervezete. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a 

nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében 

érvényesülnek-e.  

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női 

nem reprezentálása miatt van szükség politikában, azaz a közügyekről való döntési 

mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. Az adatgyűjtés a nők adott 

településen való közéleti részvételét térképezi fel. 

 

év 

Képviselőtestület 

tagja 

Férfi Nő 

2013 6 1 

2014 6 1 

2015 6 1 

2016 6 1 

2017 6 1 

2018 6 1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

A fenti táblázat Örkény Város Önkormányzat Képviselő-testületének nemek szerinti összetételét 

mutatja, mely 2008-2019-es viszonylatban is változatlan. Elmondható, hogy településünkön a női 

nem alacsony számban képviselteti magát a képviselőtestületben, viszont a bizottsági tagok között 

több nő is szerepet kapott. Az intézményvezetők között két hölgy is van. A Huszka Hermina 

Általános Iskola igazgatója illetve a Manócska Óvodáé. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Örkényen gondot jelent a gyermekvállalás utáni munkába állás nehézsége, ennek két oka van: Nincs 

a településen bölcsőde illetve kevés a szakképzett nő a településen. Fontosnak tartjuk hogy 

induljanak helyi képzések, amivel elősegítjük az anyák visszatérését a munkába valamint a helyi 

munkalehetőségek bővítését és egy bölcsőde létesítését. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nők egy része túl fiatalon vállal családot nem 

gondolva az ezzel járó nehézségekre. 

Szexuális és megélhetési ismeretek bővítése 

prevenciós céllal. 

Szakma megszerzésének hiánya. Képzések szervezése. 

A nők krízishelyzetben csak a családsegítő 

szolgálathoz tudnak fordulni. 

Ideiglenes anyaotthon létesítése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 

2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 

 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 

2. a rehabilitációs járadék. 

 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 

2. az árvaellátás; 

3. a szülői nyugdíj; 

4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

5. özvegyi járadék. 

 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, 

illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.  

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 

nemek szerint 

év 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű 

ellátásban 

részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű 

ellátásban 

részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2013             435 742 1177 

2014 421 706 1127 

2015 404 688 1092 

2016 414 692 1106 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

A 6.1.1. számú táblázat megmutatja a településen élő összes nyugdíjas számát, valamint a nemek 

közötti megoszlását. Látható, hogy a lakosság hozzávetőlegesen 25%-a nyugdíjban részesül. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 

rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. pontot. 

 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A helyi adatgyűjtés célja, hogy az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatottsági 

mutatóit feltérképezzük és a kapott mutatókból hosszabb távú megoldási javaslatokat dolgozzunk 

ki. A településen élő idősebb korosztály munkaerő-piaci mutatói rávilágítanak arra, hogy milyen 

arányú a foglalkoztatottságuk, milyen szektorokban dolgoznak vagy, hogy a már nyugdíjas 

személyek vállalnak-e munkát kereset-kiegészítésként. Ha az adatok azt mutatják, hogy a 

korosztályban nagyarányú a munkanélküli, vagy tartós munkanélküliek száma, akkor 

következtethetünk munkahelyi diszkriminációra is. Ha az eredmények azt mutatják, a még aktív 

korú idősek között alacsony a foglalkoztatottság, akkor fel kell tárni ennek okait, és megoldási 

javaslatokat kell tenni a foglalkoztatottság előmozdítására. 

Az 55 év felettiek nagyságrendileg egyötödét teszik ki a lakosságnak, az adatok azt mutatják, hogy 

az 55 év felett regisztrált munkanélküliek száma egyre nő, ebből arra lehet következtetni, hogy a 

munkavállalók szívesebben foglalkoztatják a fiatalabb korosztályt, viszont ez a szám viszonylag 

kevés a településen élő idősek számához képest. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Az adatgyűjtés célja, hogy csokorba szedjük azokat a pályázati programokat, vagy helyi 

rendeletekhez kapcsolt intézkedéseket, melyek elősegíthetik az idősebb korosztály foglalkoztatását, 

vagy tesznek az élethosszig tartó tanulás elvéért. Célszerű a helyi önkormányzatnál,civil 

szervezeteknél tájékozódni a témában, illetve adatot gyűjteni. Ha az eredmények azt mutatják, az 

idősek között alacsony a foglalkoztatottság, akkor fel kell tárni ennek okait, és megoldási 

javaslatokat kell tenni a foglalkoztatottság előmozdítására. 

Örkény Város Önkormányzata a témában adatgyűjtést nem végzett.  

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. 

Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a 

munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések 

is előbb érik el őket. Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól 

arról kérünk adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül 

hányan 55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és 

az adatok alapján az arányok az idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket 

jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő hátrányos megkülönböztetés. Ha az eredmények azt 

mutatják, hogy más korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és 

tartós munkanélküliek száma, akkor intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. 

pályázatokkal, foglalkoztatás segítő programokkal. 
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Az 55 év felettiek nagyságrendileg egyötödét teszik ki a lakosságnak, az adatok azt mutatják, hogy 

az 55 év felett regisztrált munkanélküliek száma egyre nő, ebből arra lehet következtetni, hogy a 

munkavállalók szívesebben foglalkoztatják a fiatalabb korosztályt, viszont ez a szám viszonylag 

kevés a településen élő idősek számához képest. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 

munkanélküli

ek száma 

  

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Tartós 

munkanélk

üliek száma 
  

fő   fő % fő 
   

2012 429   12 8% 41 
   

2013 237   17 5% 159 
   

2014 357   28 8% 220 
   

2015 320   33 10% 146 
   

2016 298   36 12%  160 
   

Helyi adatgyűjtési, TeIR 

       

2012-ben a regisztrált munkanélküliek száma 429 fő volt, ez az érték 2013-ra 237 főre csökkent. A 

táblázatból látszik, hogy az 55 év felett regisztrált munkanélküliek száma egyre nő, ebből arra lehet 

következtetni, hogy a munkavállalók szívesebben foglalkoztatják a fiatalabb korosztályt. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában.  

 

Szakosított ellátási formák 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A helyi adatgyűjtés célja, hogy az idősebb korosztály (ennél a pontnál célszerűbb a nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő idősekre fókuszálni) egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének feltérképezése. Ki kell térni arra, hogy van-e lehetősége a célcsoportnak 

egészségügyi szakellátást igénybe venni, vagy rendszeres szűrővizsgálatokon részt venni, továbbá 

hogy a szociális szolgáltatásokat mennyire ismeri a célcsoport és igénybe tudja-e venni azokat. Cél, 

hogy minél szélesebb körben tájékoztassák a célcsoportot a szociális juttatásokról, szolgáltatásokról 

valamint azok igénybevételi lehetőségeiről, továbbá biztosítani szükséges az egészségügyi alap- és 

szakellátások könnyebb igénybevételét számukra is. A szakellátás a településtől kb. 15 percre a 

dabasi rendelőintézet által biztosított. A településen évente megrendezésre kerül az Egészséghét 

nevű rendezvény, aminek keretein belül szakorvosok látogatnak a településre, ezen kívül 

szűrővizsgálatok és egészséges életmódra ösztönző programok is várják az érdeklődőket. 
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év 
64 év feletti lakosság száma 

fő 

2012 688 

2013 693 

2014 696 

2015 705 

2016 695 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

év 

Háziorvosi ellátásban a 
megjelentek és a 

meglátogatottak száma 
összesen (fő) 

Házi gyermekorvosi 
ellátásban a megjelentek 

és a meglátogatottak 
száma összesen (fő) 

2014 27660 8390 

2015 28193 7973 

2016 27738 7901 

2017 27542 7820 

2018 27916 8963 
 

 

2018-ban a településen élő felnőttek száma 3912 fő, ebből 720 fő 64 év feletti. Ebben az évben a 

háziorvosi ellátásban megjelentek száma összesen 27916 fő, ami azt mutatja, hogy egy fő átlagosan 

7-szer volt háziorvosnál egy évben, viszont sajnos tudjuk, hogy a nyugdíjas korosztály sokkal 

gyakrabban látogatja háziorvosát, mint egy fiatal felnőtt. 

 

 

 
 
 
A házi segítségnyújtás olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell 

azokról az időskorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill. 

azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, 

de amúgy képesek önmaguk ellátására. Ezt a feladatot Örkényen az Esély Szociális Szolgálat látja 

el.  
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

Az idősek körében elő kell segíteni a kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való könnyebb, 

eredményesebb hozzáférést. 

A városban működő két nyugdíjasklub tagjai havi rendszerességgel járnak színházba. Évente kb. 5 

napon tekinthető meg koncert a város szívében, a Forraltbor Fesztivál és Gasztronómiai Nagyvásár 

illetve a Vitéznapok keretein belül. A fesztivál megszervezésekor az Önkormányzat fokozott 

figyelmet fordít arra, hogy az esemény minden korosztály érdeklődését lefedje. Évente több bál 

rendeznek Örkényen, ilyen pl. a farsangi, a sport vagy a Márton Napi Ludasságok, amin az idősek 

rendszeresen részt vesznek. A város rendezvényein a nyugdíjas klubok, idősek csoportjai 

rendszeresen képviseltetik magukat. 

  

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősebb korosztály digitális tudása, informatikai jártassága a többi korosztályhoz képest 

rosszabb.  

 

A Szabadidő Központban minden évben meghirdetnek egy 20 órás informatikai képzést, amit 

bármilyen korosztály igénybe vehetne, de ez általában érdeklődés hiányában nem indul el, hiszen a 

6-45 évesek csoportja mára már készség szinten használja, a számítógépet az idősebb korosztály 

nagy része pedig nem használja ki az adódó lehetőséget, mert elítéli virtuális világot. 

 

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

 

Örkény Város Önkormányzata fokozott figyelmet fordít az időskorúakra, számunkra fontos, hogy a 

nyugdíjas korosztály is éljen közösségi életet. A településen két nyugdíjasklub is működik, ami 

folyamatos kapcsolatban áll az Önkormányzattal. A klub tagjai rendszeresen járnak üdülésekre, 

színházba vagy vesznek aktívan részt a városi eseményeken, mint például a Márton Napi 

Ludasságokon vagy a Városnapokon. 

Több kórus is alakult a városban, ami főként az idősebb korosztályt célozza meg, az egyik, a klub 

tagjaiból és a helyi asszonyokból áll, megalakult a „Dalárda” is, férfiakból álló énekes kör, valamint  

a templomi kórus, aminek gerincét a nyugdíjasok alkotják, de fiatal tehetségek is fellelhetők benne. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs idősek otthona a településen, pedig élnek 

gondoskodást igénylő idősek a városban. 
Idősek otthona létesítése. 

Az időskorúak gyakran introvertáltak, 

magányosak 
Közösségépítő programok szervezése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy 

minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással 

él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és 

másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

A fogyatékkal élő személyek számára vonatkozóan helyi adat nem áll rendelkezésre. 

A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban 

vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva sérült, hanem 

életkora előre haladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Helyi adat a foglalkoztatásra vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre. 
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év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

2013 204 

2014 187 

2015 171 

2016  178 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma folyamatosan csökken a 

településen. 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a 

végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére 

alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)  

A fizikai akadályozottság esetében célszerű felmérni, hogy a fogyatékos személy alkalmazásának 

mely feltételei hiányoznak. Az akadálymentesítési javaslatban célszerű a fogyatékosság jellege és a 

fogyatékos személyek száma alapján rangsorolni, hogy az akadálymentesítés lépései milyen 

sorrendben és ütemezéssel kövessék egymást. A rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült 

személyek, hanem más csoportok részére is hasznosak (nők, kisgyermekesek, idősek), az 

információs táblák, a vizuális információk megerősítése akusztikus információkkal, például 

közlekedési eszközökön alkalmazva. Fontos a célpályázatok felkutatása és az akadálymentesítés 

komplex, rövid- közép-és hosszú terveinek elkészítései. Garanciát jelent rehabilitációs szakmérnök 

és szakember bevonása a tervezésbe, valamint érintett fogyatékos ember bevonása a tervezés és a 

megvalósítás teljes folyamatába.  

 

A foglalkoztatás akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem tudja megközelíteni a 

munkahelyet, például a településen belüli közlekedési akadályok miatt és a támogató szolgálattól 

sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az érintettek nem hozzák 

a hátrányos megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is 

csökkennek.  

 

Örkény Város Önkormányzat intézményei akadálymentesítettek, fogyatékos személyek könnyen 

megközelíthetik őket.  
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre információ és adat. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Az alábbiakban felsoroljuk és röviden ismertetjük azokat az ellátási formákat, amelyeket 

jogszabályok biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára. Az ezekhez való hozzáférés helyi 

vizsgálata az esélyegyenlőségi helyzetelemzés egyik feladata. 

 

Ellátási formák: 

 

 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a 

súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel 

járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 

függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő 

társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 

értelmében aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os 

vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti 

nyugellátást részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

 Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és 

átalakítási támogatásra (közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy 

jogosult 

 Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi 

fogyatékosnak minősül, 

3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 

fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül. 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos 

személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, 

lakóotthon 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az alábbiakban kiemelésre kerülnek azok a területek jogszabályi hivatkozással, amelyek a 

fogyatékkal élő személyek jogait biztosítják. 

 

 Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá 

érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a 

közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § 

(1)- (2)) 
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 Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű 

hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, 

amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott 

szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a 

közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés 

feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)      A megfelelően hozzáférhető információ létrehozása olyan 

szakmai feladat, mely kezdetben nehézséget okozhat.  

 Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-

ban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő 

speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférést.  

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos 

személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - 

beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva 

álló területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 

 Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, 

utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - 

alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. 

Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - 

a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell 

gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: 

egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges 

forrás.  

 Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a 

fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, 

továbbá segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és 

a támogatás módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 

 Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 

fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során 

törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, 

továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet 

érvényesülése a fogyatékos emberek ellátása során alapelv 

 Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és 

életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai 

nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, 

továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. 

Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleményében foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása 

céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz 

részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül 

megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §). 

 Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 

fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi 

- lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §) A 2011. évben megkezdődött a 

nagylétszámú ápoló –gondozó intézetek kiváltása támogatott lakhatási megoldásokká. Ez a 

folyamat, bár pozitív kimenetelében bizonyosak vagyunk, mégis számos konfliktust rejt 

magában.  

 Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, 

sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - 

sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények 

használatát hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  
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 A rehabilitációhoz való jog: A fogyatékos személynek joga van a rehabilitációra. E jog 

érvényesítését rehabilitációs szolgáltatások, ellátások biztosítják. Az ehhez kapcsolódó 

állami feladatot a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a 

társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai felügyelete alatt álló 

szervezet látja el. A szervezet számára törvény vagy kormányrendelet további feladatokat 

állapíthat meg ([Fot. 19.- 20. §). Az érintett célcsoport sok esetben nem rendelkezik 

megfelelő információval a saját jogai és lehetőségei tekintetében 

 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 

hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, 

közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal 

élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. 

cikk) A fogyatékos emberek önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk 

képviseletének lehetőségének támogatása kiemelt feladat.  

 

A felsorolt területek jogszabályi keretbe foglalja a fogyatékkal élők jogait. Az alábbi pontokban 

kifejtésre kerül, hogy az önkormányzat miként tudja a fogyatékkal élők jogait a településen 

biztosítani. Az információ áramlása megoldott a településen, városi újságon és online felületeken 

keresztül illetve a település legforgalmasabb helyén hirdetőtáblával is. Közlekedés szempontjából a 

település rendkívül fejlett, vonatot, távolsági buszt és helyi járatokat is választhatnak az itt élők. A 

tanulók számára napi háromszor jár iskola busz, hogy ezzel is könnyítse az iskolától távol eső 

ingatlanokból a bejárást. A közösségi élet gyakorlásához való hozzáférésre rengeteg lehetőség adott 

Örkényen pl. sportfoglalkozások (kézilabda csapat, labdarugó csapat, íjász/horgász/ asztalitenisz 

szakosztály, joga) művészeti foglalkozások (zeneiskolában, néptánc, templomi kórus, asszony 

kórus, kézműves házban) Ezeken kívül sok városi program is megrendezésre kerül évről évre, mint 

pl. nőnap, húsvét, sport bál, Márton napi ludasságok, Forraltbor Fesztivál és Gasztronómiai 

Nagyvásár, Vitéz nap. 

A fogyatékkal élők számára is könnyen megközelíthetők a városi szabadidős programok, a 

sportoláshoz kevesebb lehetőségűk van, de így is sok sportág közül választhatnak. 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Örkény Város Önkormányzat intézményei akadálymentesítettek, fogyatékos személyek könnyen 

megközelíthetik őket. A településen fellelhető összes közintézmény akadálymentesített. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A kulturális és sport programok elérhetőek fogyatékos személyek részére is, ezekről a város 

honlapján is tájékozódhatnak az érdeklődők. A szolgáltató épületek akadálymentesek.   

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Az Önkormányzat által ellátott munkahelyek akadály mentesítve vannak. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Örkény területén részben megtörtént. A nem akadálymentesített részek feltárása folyamatban van. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb. 

 

Nincsenek helyi szolgáltatások.  

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az 

ellátásra szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a 

rendszerbe. Van megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy 

számára nem hozzáférhető pl. az akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen elérhető 

szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat szerint a 

fogyatékos személy helyett döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi igénybe, még 

akkor sem, ha az a fogyatékos személy életminőségét lényegesen javítaná.  

Az önkormányzat évente költségvetési támogatást biztosít mozgáskorlátozott egyesületeknek. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Pozitív diszkrimináció hiánya. Fogyatékkal élők felmérése és segítése. 

Körülményeik javítása.  

  

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Városunkban az alábbi egyesületek, civil szervezetek működnek: 

Örkény Sport Egyesület Inács-Örkény Kézilabda Klub, Örkényi Horgász Egyesület, Örkény, 

Örkényi Szabad Íjász Szakosztály), Polgárőr Egyesület, Református Egyházközség, Örkényi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, Római Katolikus Egyházközség,Városfejlesztési Nonprofit Kft, 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 

 

Az önkormányzat és a civil szervezet közötti partneri kapcsolat rendszeresnek és szorosnak 

mondható. Több évben is lehetőség volt a szervezeteknek arra, hogy pályázatot nyújtsanak be 

programjaik megvalósításához az önkormányzat felé. A szervezetek 90 %-a élt ezzel a lehetőséggel, 

anyagi támogatást kaptak programjaikhoz, rendezvényeikhez. Ezekkel a programokkal, 

rendezvényekkel is színesítették városunk életét.  

Kiemelt szerepe van az egyházi szervezeteknek az adventi időszakban. Jelenleg a Katolikus 

Egyházközség és a városi vezetőség legnagyobb feladata a templomtér megújítása. Az 

önkormányzat megbízásából, a Katolikus Egyházközség támogatásával a S-tér tervező cég  

elkészítette  a  katolikus  templom  előtti  terület  megújítás  tervét.  A jelenleg kerítésekkel határolt 
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terület ugyan az egyházközösség tulajdona marad, de köztéri funkcióval bővülve új köntöst kap. 

Sétálók, növények, padok, térvilágítás kerül kialakításra. Reményeink szerint néhány év múlva a 

város főtereként, a helyiek és az ide látogatók veszik majd birtokukba a most még elzárt területet. 

Mivel a tervek szerinti megújulás a becslések szerint meghaladja a 200 millió forintot, ezért azt csak 

lépésről-lépésre, több év alatt készül majd el. Terv szerint, az átalakulás első üteme 2020. június 4-

ig megvalósul. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Örkény Önkormányzata más önkormányzatokkal is együtt működik. A gyermekjóléti szolgáltatást 

az Esély Szociális Szolgálat látja el. Fenntartója a Társult Önkormányzatok, melynek tagjai Örkény 

város, Táborfalva nagyközség, Tatárszentgyörgy község önkormányzatai. 

Az önkormányzat kapcsolatban áll továbbá Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvánnyal, az 

alapítványon keresztül általános iskolás korú gyermekek táboroztatására van lehetőség.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Az újonnan alakuló iroda fontos szerepet vállal az arra rászorulók felkutatásában, élethelyzeteik 

felmérésében. Céljuk a tartósan munkanélküli személyek beilleszkedési, elhelyezkedési és 

megélhetési problémáinak megoldása, óvodás-iskolás korú gyermekek segítése.  

A foglalkoztatásba szeretnének olyan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli, alacsony iskolai 

végzettségű, és/vagy pályakezdő, illetve megváltozott munkaképességű roma származású 

személyeket bevonni, akik a munkaerőpiacon kevés eséllyel indulnak. 

 

Az újonnan megalakult Kisebbségi Önkormányzat, arra törekszik, hogy aktív kapcsolatot építsen ki 

a város intézményeivel. Fontos, hogy a roma fiatalokat meggyőzzék arról, hogy csatlakozzanak 

programjaikhoz és ez által egyszerűbb és magasabb színvonalú életet élhessenek. Ehhez szükség 

lenne felnőttképzés és munkahelyteremtés elősegítésére, a továbbtanulás segítésére és az ösztöndíj 

program bevezetésére, valamint a roma közösség kulturális és sport jellegű igényeinek 

támogatására, esetleg egy roma klub létrehozása 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Az önkormányzat szoros kapcsolatban áll a civil szervezetekkel, azokat támogatja programjaik 

megvalósításában. A civil szervezetek szabadidős programok szervezésével segítik az 

önkormányzat és az Esély Szociális Szolgálat tevékenységét. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

Településünk esetében nem releváns. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

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

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az intézmények, civil szervezetek, egyházak és a kisebbségi 

önkormányzat vezetőinek véleménye, javaslata alapján készült. A vezetőknek szerepe volt az 

adatszolgáltatásban, a problémák feltárásában.  

A megoldási javaslatok közösen kerültek kidolgozásra egy-egy megbeszélésen.   

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Az esélyegyenlőségi program elérhető lesz Örkény város honlapján, a lakosság az ezzel kapcsolatos 

észrevételeit az interneten keresztül tehetik meg. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Az alábbiak segítenek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) 

elkészítésében nyújtanak segítséget. A most következő táblázatok részletezik és pontosan kifejtik 

a2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében megadott, csak címszavakban leírt 

tartalmakat. Ezután található a rendeletben meghatározott formátumú összegző tábla, majd a 

megvalósításhoz szükséges információk. Végül a legitimációt tartalmazó zárófejezetet találhatjuk 

meg. 

 

A fentiekre tekintettel a HEP IT négy részből áll: 

 

1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Terve végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők.  

2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 

projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető.  

3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben 

rögzítettek biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az 

esélyegyenlőség érdekében tervezett tevékenységek. 

4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz. 
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1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

A helyzetelemzés célcsoportonkénti részeinek zárófejezetéből kerülnek átemelésre a megállapítások 

az alábbi táblázatba.  

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

Helyi munkalehetőség gyarapítása 

Szegénységi ráta csökkentése 

Képzések indítása 
 

Tartós munkahelyteremtés. 

Mélyszegénységben élő családok 

felmérése és segítése. 

Képzések szervezése. 
 

Gyermekek 

Beilleszkedés, összpontosítási 

nehézségek. 

Kevés a végzettségében dolgozok 

száma. 

A nők szülés után sokáig nevelik 

otthon gyermekeiket. 

A nők egy része túl fiatalon vállal 

családot nem gondolva az ezzel járó 

nehézségekre. 

Rossz lakhatási körülmények. 
 

Készségfejlesztő 

gyakorlatok oktatása. 

Továbbtanulási tanácsadás. 

Bölcsőde létesítése. 

Szexuális ismeretek bővítése 

prevenciós céllal. 

Családsegítők alkalmazása. 
 

Idősek 
 Idősek helyzetének jobbá tétele. 

Közösségi élet az idősek számára is. 
 

Idősek otthona létesítése. 

Közösségépítő programok 

szervezése 
 

Nők 

A nők egy része túl fiatalon vállal 

családot nem gondolva az ezzel járó 

nehézségekre. 

Képzett szakemberek hiánya. 

A nők krízishelyzetben csak a 

családsegítő szolgálathoz tudnak 

fordulni. 
 

Szexuális és megélhetési 

ismeretek bővítése prevenciós 

céllal. 

Képzések szervezése. 

Ideiglenes anyaotthon létesítése. 
 

Fogyatékkal élők Körülményekhez való hozzájárulás. 
Fogyatékkal élők felmérése és 

segítése. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

A helyzetelemzés összefoglalásában levont következtetések (problémák, fejlesztési lehetőségek) 

felsorolása úgy történt, hogy már önálló címet kapott az adott beavatkozás. Az intézkedés mellett 

szükséges végiggondolni, hogy helyi szinten az adott beavatkozási területeknek kik lesznek az 

aktorai (önkormányzat intézményei és dolgozói) és partnerei (nem önkormányzati intézmények), 

akik segítik a megvalósítást.  

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

 intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Kevés helyi munkalehetőség. 

Szegénységben élő családok sokasága. 

Szakma szerzés 
 

Kollár Zsolt Jegyző 

Kulcsár Etelka  

Esély Szociális Szolgálat vezetője, 

Oláh Gyula Kisebbségi Önkormányzat 

vezetője, Önkormányzat vezetősége 

Önkormányzat vezetősége 
 

Gyermekek 

Iskolafelkészítő program 

Továbbtanulás segítése 

Bölcsőde létesítése 

Felvilágosítás 

 

Leskóné Laczkó Tünde  

Óvodavezető 

Murányi Hajnalka  

Általános Iskola igazgatója 

Kollár Zsolt Jegyző 

Orvosok, asszisztensek, védőnők,  

 

Idősek 

Idősek otthona létesítése 

Közösségépítő programok szervezése 

 

Kollár Zsolt Jegyző 

Kulcsár Etelka  

Esély Szociális Szolgálat vezetője, 

Nyugdíjas klubbok vezetői, Civil 

szervezetek vezetősége 
 

Nők 

Életvezetési tanácsadás 

Tanfolyamok indítása  

Ideiglenes anyaotthon létesítése 

 

Orvosok, asszisztensek, védőnők,  

Murányi Hajnalka Általános Iskola 

igazgatója, Önkormányzat vezetősége 

Kulcsár Etelka Esély Szociális 

Szolgálat vezetője 
 

Fogyatékkal 

élők 

Adománygyűjtő programok szervezése 

 

Kulcsár Etelka  

Esély Szociális Szolgálat vezetője, 

Oláh Gyula Kisebbségi Önkormányzat 

vezetője, Önkormányzat vezetősége 
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Jövőképünk 

 

 

 Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a romák esélyegyenlősége megvalósul. 

 

 Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szociális támogatása. 

 

 Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét és oktatását. 

 

 Folyamatosan odafigyelünk az idősek aktivitásának megőrzését. 

 

 Elengedhetetlennek tartjuk, a nők esetén az esélyegyenlőségi problémákra megoldást 

találjunk és rövid időn belül megvalósításra kerüljenek. 

 

 Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők érdekképviseletére. 

 

  



 90 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

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 

 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitű

zés 

összha

ngja 

egyéb 

stratégi

ai 

dokum

entum

okkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredmény

ességét 

mérő 

indikátoro

k 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedé

s 

eredmény

einek 

fenntarth

atósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. helyi 

munkalehetősé

g gyarapítása 

Kevés helyi 

munkalehetőség. 

Életkörülmény 

javítása. 

 

------ 

Tartós munkahely 

teremtés. 

Kollár Zsolt 

Jegyző 

2024.01.01  

------ 

Pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 

2. szegénységi 

ráta 

csökkentése 

Szegénységben élő 

családok sokasága. 

Életkörülmény 

javítása, jobb 

anyagi 

körülmények 

teremtése 

 

 

------ 

Mélyszegénységb

en élő családok 

felmérése és 

segítése. 

Kulcsár 

Etelka 

Esély 

Szociális 

Szolgálat 

vezetője, 

2021.01.01  

 

------- 

Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Időlegese

s 

fenntarth

ató. 
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Oláh Gyula 

Örkényi 

Roma 

Nemzetiség

i Önk. 

vezetője, 

Önkormány

zat 

vezetősége 

3. képzések 

indítása 
Szakma szerzés Egyszerűbb 

munkahely 

szerzés. 

------ Képzések 

szervezése. 

Önkormány

zat 

vezetősége 

2022.01.01 ------ Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. iskolafelkészítő 

program 
Beilleszkedés, 

összpontosítási 

nehézségek. 

Könnyebb 

beilleszkedés az 

általános iskolába. 

 

------ 

Készségfejlesztő 

gyakorlatok 

alkalmazása, 

használata. A 

problémával 

küzdő gyermek 

időben történő 

kiszűrése. 

Leskóné 

Laczkó 

Tünde 

óvodavezet

ő, Katona 

Ágota 

gyermekhá

z vezető 

2021.01.01  

------ 

Óvoda 

pedagógusok 

bevonása 

szükséges. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 

2. továbbtanulás 

segítése 
Kevés a 

végzettségében 

dolgozók száma. 

Tudatos 

életpálya. 

 

------ 

Továbbtanulási 

tanácsadás. 

Murányi 

Hajnalka 

Általános 

Iskola 

igazgatója 

2021.01.01  

    ------ 

Szaktanári 

segítség 

szükséges. 

Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 

3. bölcsőde 

létesítése 
A nők szülés után 

sokáig nevelik 

otthon 

gyermekeiket. 

Nők hamarabbi 

munkába állása. 

----- Bölcsőde 

létesítése. 

Önkormán

yzat 

vezetősége 

2024.01.01  

------ 

Pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 
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4. felvilágosítás A nők egy része 

túl fiatalon vállal 

családot nem 

gondolva az ezzel 

járó nehézségekre. 

Magasabb, jobb 

életszínvonal 

elérése. 

 

   ----- 

Szexuális 

ismeretek bővítése 

prevenciós céllal, 

életvezetési 

tanácsadás. 

 

Orvosok, 

asszisztens

ek, 

védőnők 

2020.09.01 ------ Humán erőforrást 

igényel. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 

5. nevelési 

tanácsadás 
Rossz lakhatási 

körülmények. 

Életkörülmény 

javítása. 

----- Családsegítők 

alkalmazása. 

Kulcsár 

Etelka 

Esély 

Szociális 

Szolgálat 

vezetője 

2021.01.01  

 

------- 

Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 életvezetési 

tanácsadás 
A nők egy része 

túl fiatalon vállal 

családot nem 

gondolva az ezzel 

járó nehézségekre. 

Magasabb 

életszínvonal 

elérése. 

----- Szexuális és 

megélhetési 

ismeretek bővítése 

prevenciós céllal. 

Orvosok, 

asszisztens

ek, 

védőnők 

2020.09.01. ------ Humán erőforrást 

igényel. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 

2 tanfolyamok 

indítása  

 

Szakma 

megszerzésének 

hiánya 

Könnyebb  

munkaszerzés. 

 

----- 

Képzések 

szervezése. 

Önkormán

yzat 

vezetősége  

2021.01.01  

    ------ 

Humán erőforrást 

igényel. 
Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 

3 ideiglenes 

anyaotthon 

létesítése 

A nők 

krízishelyzetben 

csak a családsegítő 

szolgálathoz 

tudnak fordulni. 

Krízishelyzetben 

igénybe vehető 

szolgáltatás 

nyújtása. 

 

------ 

Ideiglenes 

anyaotthon 

létesítése. 

Kulcsár 

Etelka 

Esély 

Szociális 

Szolgálat 

vezetője 

2021.01.01  

 

------- 

Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Tartósan 

fenntarth

ató 

intézkedé

s. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 idősek otthona 

létesítése 

Nincs idősek 

otthona a 

településen.  

 Idősek 

helyzetének 
 

------ 

Idősek otthona 

létesítése. 

Önkormán

yzat 

vezetősége, 

2024.01.01  

------ 

Humán és 

pénzügyi 

Tartósan 

fenntarth

ató 
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jobbá tétele. Kulcsár 

Etelka 

Esély 

Szociális 

Szolgálat 

vezetője 

erőforrást igényel. intézkedé

s. 

2 közösségépítő 

programok 

szervezése 

Az időskorúak 

gyakran 

introvertáltak, 

magányosak 

Közösségi élet az 

idősek számára 

is. 

 

----- 

Közösségépítő 

programok 

szervezése 

Oláh Gyula 

Örkényi 

Roma 

Nemzetiség

i 

Önkormán

yzat 

vezetője, 

Nyugdíjas 

klubbok 

vezetői, 

Önkormán

yzat 

vezetősége 

2021.01.01  

 

------- 

Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 adománygyűjtő 

programok 

szervezése 

Pozitív 

diszkrimináció 

hiánya. 

Körülményekhez 

való 

hozzájárulás. 

----- Fogyatékkal élők 

felmérése és 

segítése. 

Kulcsár 

Etelka 

Esély 

Szociális 

Szolgálat 

vezetője, 

Oláh Gyula 

Örkényi 

Roma 

Nemzetiség

i 

Önkormán

yzat 

2021.01.01  

 

------- 

Humán és 

pénzügyi erőforrás 

szükséges. 

Az 

igényhez 

mért 

fenntarth

atóság. 
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vezetője, 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

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

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplővállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A HEP IT kidolgozása, elfogadása és a benne foglaltak megvalósítása során biztosítani 

szükséges a konzultáció és véleményformálás lehetőségét a megvalósításban érintett minden 

szakmai és társadalmi partner számára. Ennek érdekében szükséges egy olyan Fórum 

működtetése, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett önkormányzati 

intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt.   

 

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 
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- 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. 
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Kollár Zsolt 
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Kulcsár István 
Polgármester

Malata Zsolt 
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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

Esély Szociális Szolgálat 
vezetője: Kulcsár Etelka, 
Kollár Zsolt Jegyző, 
Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke: Oláh Gyula 

Leskóné Laczkó 
Tünde: Óvodavezető, 
Murányi Hajnalka 
Általános Iskola 
igazgatója, Katona 
Ágota 
gyermekházvezető 

Orvosok, 
asszisztensek, 
védőnők 

Nyugdíjas klub 
vezetői 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok 

munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Az érdekeltek körének meghatározásán túl a 

kommunikációs formákat, konkrét tevékenységeket is tervezni kell. A program eredményes 

megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az érintettek elkötelezettek-e és aktív 

részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden elérhető 

eszközt és helyi médiumot (honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági 

fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében.  

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Kollár Zsolt 

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  

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, 
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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 

 

Fontos annak meghatározása is a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében, 

hogy milyen módon garantálható az abban foglaltak érvényesülése. 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

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

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

vonásáról. 

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

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

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

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Örkény város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Örkény város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Örkény Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 

HEP részei18 

 

Aláírás 

NÉV19 

A 

mélyszegénységben 

élők és romák 

esélyegyenlősége 

A nők 

esélyegyenlősége 

A gyermekek 

esélyegyenlősége 

Az idősek 

esélyegyenlősége 

A fogyatékkal 

élők 

esélyegyenlősége 

 

Kulcsár 

István  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Kollár 

Zsolt  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Malata 

Zsolt  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Kulcsár 

Etelka  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Leskóné 

Laczkó 
Tünde  

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Murányi 

Hajnalka  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Katona 

Ágota  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Oláh 

Gyula 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Jóri 

Józsefné 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Horvát 

Ferencné 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Sági 

Gyöngyi  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

Svajer 

Mihályné 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E 

 

 

                                                             
18A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt 
vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
19 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
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