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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Alattyán Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Alattyán Község Önkormányzata vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja 
partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. Esélyegyenlőségen értjük, hogy 
mindenki elérhesse az általa kitűzött célt, ha annak érdekében lehetőségének megfelelően mindent  
megtesz. Az állampolgárok törekednek az egyenlőségre, hivatkoznak az esélyegyenlőségre, azonban 
minden erőfeszítés ellenére a valódi egyenlőség napjainkban elérhetetlen. A helyi társadalmon belül is 
egyre inkább problémává vált az esélyegyenlőség kérdése. Érzékelhetően nő a társadalom rétegei, 
csoportjai közötti távolság, egyre távolabb kerül az egyenlő esély. Fontos a helyzet megismerése, a 
problémák feltárása, feladatok megjelölése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Az 
önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott HEP összehangolja a település más dokumentumait, 
valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy a HEP 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem 
állami intézményfenntartóira. 
A HEP elkészítése az önkormányzati jogalkotás számára kettős feladatot jelent: egyrészt a helyi 
rendeletekben tartózkodni kell a diszkriminatív rendelkezések alkalmazásától, másrészt különböző 
esélyegyenlőség biztosítását célzó rendelkezéseket be kell építeni a szabályozásokba. A HEP tartalmazza 
különösen a helyi közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat. 
A jelen helyzetelemzés a HEP teljes körű megalapozását szolgálja. 
A sablon célja, hogy az önkormányzatok szakmailag megalapozott, jogszabályokhoz igazodó 
helyzetelemzést és tervet tudjanak készíteni az esélyegyenlőség területén, ezzel biztosítva a megvalósítás 
sikerességét. A sablon használható teljesen új HEP készítésére, de alkalmas arra is, hogy az adott 
önkormányzat áttekintse, hogy a már meglévő HEP-ot mivel szükséges kiegészíteni. A Sablon része a 
Melléklet 1., mely az esélyegyenlőség alapú helyzetelemzés elvégzéséhez szükséges adatgyűjtő táblákat és 
a táblák kitöltését segítő értelmezéseket tartalmazza.  A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet (továbbiakban: 
2/2012. 8Vi. 5.9 EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat 
és tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, 



 4 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 
 
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  
- mélyszegénységben élők, 
- romák, 
- gyermekek, 
- nők, 
- idősek és 
- fogyatékkal élők. 
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A település bemutatása: 
 
Alattyán 2000 főt meghaladó lakosú község Jász-Nagykun-Szolnok Megye északnyugati részén, a 
Jászság területén. A település Zagyva folyó bal partján fekszik a folyó egy gyenge ívű kanyarulata, a 32-
es számú főút Szolnokot Jászberénnyel összekötő szakasza mentén fekszik. Közigazgatási területe 
32.426.501 négyzetméter, ebből belterület 1.859.599 négyzetméter, illetve a külterületen lévő zárt 
kert 197.585 négyzetméter.  
Ezen kívül a falu kiskerttel és berki erdővel, illetve a Zagyva mentén jelentős nagyságú 
árterülettel rendelkezik.  Az egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága  90-91 méter. 
Alattyán településen vasút nincs. 
A falu honfoglalás kori, korai település. Egykori tulajdonosának a Kürt-Gyarmat törzs egyik 
nemzetségfőjének  nevét viseli, melynek jelentése: hős sólyom. 
Későbbi tulajdonosai kisnemesi családok, majd a premontrei rend volt. A falu a török hódoltság idején 
is népes település volt.  
Az itt élő emberek  földművelésből és állattenyésztésből éltek, a vidék remek természeti adottságokkal 
rendelkezett, ami a gazdának és családjának igen jó megélhetést adott. Barokk stílusú római katolikus 
templomának elődje 1773 és 1781 között épült, mai formáját 1908-ban nyerte el. 
Érdemes megtekinteni a község emlékműveit, a Mária-, a Szentháromság- és Nepomuki Szent János 
szobrot. A zsidó temetőt 1999-ben nyilvánították emlékparkká. 
A település jeles szülötte Gecse Árpád (1900 – 1999)  festőművész, aki a Jászság festőjeként lett híres. 
Emlékét és képeit a 2000. július 9-én megnyílt  Emlékház őrzi. 
A község nevét 2006-ban gyakran olvashattuk a sajtóban, a francia elnökkel kapcsolatban, hiszen 
Nicolas Sarkozy alattyáni család leszármazottja. 
Ma a legjelentősebb vállalkozás a településen a SEI Interconnect Products Kft 130 főt foglalkoztató 
üzeme. A település vonzáskörzetében több üzem és gyár is működik, ahol jó eséllyel el lehet 
helyezkedni. Lakosság tekintetében a hosszú időben történő lemorzsolódás a jellemző, mely úgy tíz 
éve már stagnál. Kis hullámzás mellett a lakónépesség száma állandónak mondható.  
 
2016. évi felülvizsgálat alkalmával kiegészül: 
Írásos formában először  1209-ben a Váradi Regestrum említi, a népesség  számának alakulását pedig 
a török hódoltság ideje óta, kb. 1550-től lehet pontosan nyomon követni. 
1339-ben a település a Kun családé volt, s ekkor a Kun Gergely fia László magtalanul elhalván, 
Zsigmond király a falut  Chyrke (Csirke) Andrásnak, Péternek és Jánosnak adta, akinek több jász 
település is volt már részbirtokukban. A Csirke család Abaúj vármegyében volt birtokos, de birtokain 
ezüst és más ércbányákat találtak, s ezért  Zsigmond király Abaúj megyei birtokukat visszavette, s 
helyette Alattyán Jánoshida, Kér, Szentjakab, Bödönkút, Szentgyörgy és Ladány községben 
adományozott nekik birtokot.  
 
Alattyánnak már az elmúlt évszázadban volt címere és zászlója is, hiszen itt a Zagyva partján mindig is 
öntudatos, becsületes magyarok laktak, a címer és a zászló pedig azon jelképek közé tartozik, amelyek 
az önállóság fontos sarokkövét képezik. Aztán zűrzavaros idők jöttek, amikor minden különállást, 
önállósági törekvést rossz szemmel nézték, mégpedig olyannyira, hogy sok száz község címere, zászlaja 
lett az erőszakos megsemmisítések martaléka. 
Az Önkormányzat a  település címeréről  és zászlajáról 11/1999. (VII. 28.) számú rendeletében 
határozott, újra méltó jelképi rangra emelve a felkutatott ősi motívumokat. Címerünk meghatározó 
alapját egy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban őrzött, 1772-ből fennmaradt címerleírást Dr. 
Botka János heraldikus szakember véleményezte. A településhöz történő kötődést erősíti az 
Alattyánról  elszármazottak évenkénti találkozója is, amely a helyi búcsú napjához kötődik. 
 
Az első termelőszövetkezet 1949. november 28-án alakult meg „Vörös Csillag” néven. Majd az 1960-as 
években két tsz egyesüléséből alakult meg az „Új Élet” Termelőszövetkezet, melynek önálló 
gazdálkodása 1975-ben szűnt meg, amikor egyesült a jászteleki Termelőszövetkezettel. Mivel az 
egyesülés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a két gazdaság 1990-ben ismét különvált. Az „Új 
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Élet „ Tsz területe  1991 első felében 2836 hektár/szántó, legelő, gyep/ a föld átlagértéke 22,4 
aranykorona volt. 
 
Alattyánon nagy hagyománya volt a különböző köröknek, egyesületeknek. 1848 és 51 között 12 kör és 
egyesület működött a faluban. A községben most egy általános iskola egy könyvtár és egy művelődési 
ház működik. Szabadidős programokat a sportpályán rendezzük,  ahol a 2016. évi közfoglalkoztatási 
program keretében tervezünk szabadtéri színpad kialakítását.  
 
A község villamosítására 1952-ben került sor, amikor 12 km hosszú villanyvezetéket építettek. A XX 
század közepéig a lakosság zöme a zagyva vizét itta. 1958-ban 5 artézi kutat fúrattak. A vízellátás 
módja egyedi és közkutas megoldású volt. Az elmúlt évek alatt azonban jelentősen fejlődött a 
település infrastrutuális ellátottsága 1999-ben a község 870  lakóházának 90 %-a vezetékes ivóvízzel, 
50 %-a pedig gázzal ellátott. 1996-ban 457 távbeszélő fővonalat regisztráltak.  
Alattyán község rendelkezik mindazon infrastrukturális feltételekkel, amelyek biztosítják az élhető 
lakókörnyezetet az itt élők számára. 
 
1. számú táblázat Lakónépesség száma az év végén  

asasasasaeewewehjhjkhkjhjkrwerwe. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 lakónépesség 

2007 (fő) 2141 fő 

2008 (fő) 2145 fő 

Lakónépesség számának változása (%) + 0,18 % 

2009 (fő) 2133 fő 

Lakónépesség számának változása (%) - 0.56  % 

2010 (fő) 2162 fő 

Lakónépesség számának változása (%) - 2,83 % 

2011 (fő) 2101 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -2,82 % 

2012 (fő) 2112 fő 

Lakónépesség számának változása (%) + 1 % 

2013 (fő) 
2076 fő 

 

Lakónépesség számának változása (%) 98% 

2014 (fő) 2042 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98% 

2015 (fő) 2025 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98% 



 7 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Helyi adatgyűjtés  
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A táblázatban szereplő számok és adatok aránya mutatja, Alattyán 2112 fő lakónépességére tekintettel kell 
az esélyegyenlőség megvalósulását áttekinteni. Az elmúlt öt évben a lakónépesség 1,3 %-kal csökkent, ami 
az országos demográfiai adatokat tekintve stagnálásnak tekinthető. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A lakónépesség folyamatosan csökkenő, ötéves időszakra visszatekintve  mintegy 100 fős lakosságszám 
csökkenés  figyelhető meg., melynek oka részben az alacsony születések száma, másrészt  többnyire a 
munkavállalás miatti „ előnyösebb” településekre történő költözéssel magyarázható.  
 

2. számú táblázat Állandó népesség 
2011. évi népszámlálási adatok 

 

állandó népesség száma 2123 fő 

 1131fő 
nő 

53,27 % 

989 fő 
férfi 

46,58 % 

54 fő 
0-2 évesek 

2,54 % 

211 fő 
0-14 éves nők 

10,06 % 

189 fő 
0-14 éves férfiak 

8,9 % 

48 fő 
15-17 éves nők 

2,26 % 

33 fő 
15-17 éves férfiak 

1,55 % 

516 fő 
18-54 éves nők 

24,30 % 

591 fő 
18-59 éves férfiak 

27,83 % 
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63 fő 
60-64 éves nők 

2,96 % 

69 fő 
60-64 éves férfiak 

3,25 % 

209 fő 
65 év feletti nők 

9,84 % 

109 fő 
65 év feletti férfiak 

5,13 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

  

Állandó népesség - nők
0-14 éves

19%

15-17 éves

4%

18-59 éves

60-64 éves

6%

65 év feletti

19%

 

Állandó népesség - férfiak
0-14 éves

20%

15-17 éves

3%

18-59 éves

60-64 éves

7%

65 év feletti

12%

 
 

A nők és a férfiak száma közelítőleg, kis eltéréssel azonos, de a 65 év feletti nők viszont 91%-kal magasabb 
arányban élnek a településen, mint a férfiak. A 0-14 éves férfiak száma húsz fővel marad el a 65 év feletti 
nőktől, ami tendenciát mutat és a település lassú öregedése felé. 
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fő % 
2014. év .  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1066 938 2004 53% 47% 

0-2 évesek     54     

0-14 éves 179 147 326 55% 45% 

15-17 éves 44 41 85 52% 48% 

18-59 éves 550 572 1122 49% 51% 

60-64 éves 82 52 134 61% 39% 

65 év feletti 211 126 337 63% 37% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
   Helyi népesség nyt. Adatgyűjtés.      

 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
 
Az állandó lakosságból az 18-59 éves korosztályba tartoznak a legtöbben. Sajnos a 0-14 és a 15-17 évesek 
száma igen alacsony, ami részben az alacsony születésszám következménye lehet. 
 
 
 

Állandó népesség - nők

65 év feletti

20%

60-64 éves

8%

18-59 éves

51%

15-17 éves

4%

0-14 éves

17%

Állandó népesség - férfiak

65 év feletti

13%

60-64 éves

6%

18-59 éves

15-17 éves

4%

0-14 éves

16%
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Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira hány 65 év feletti fő jut. Ez megmutatja, hogy 
Alattyán viszonylatában mely korcsoportban élők vannak többségben. 2001- től    elöregedési folyamat 
vette kezdetét, majd ez 2009-től megfordult. Két éven keresztül fiatalodott a népesség, majd egy még 
komolyabb és drasztikus elöregedés vette kezdetét 2012-től. Megállapíthatjuk, hogy egy elöregedő 
népességgel kell számolni és az idős korúak ellátására fokozottan kell koncentrálni, természetesen a fiatal 
lakosság igényeinek figyelemmel kisérésével. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
Alattyánon az öregedési index 2013 évben csökkenést, ehhez viszonyítva 2014. és 2015. évben emelkedést 
mutat. 
 
 
 
 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 431 389 110,8% 

2008 432 416 103,8% 

2009 321 419 76,6% 

2010 312 429 72,7% 

2011 400 316 126,6% 

2012 368 202 182,2% 

2013 320 373 85,8% 

2014 318 352 90,3% 

2015 332 338 98,2% 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

    

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Helyi 
adatgyűjtés, Népesség ny.   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 68 61 7 

2009 71 64 7 

2010 55 53 2 

2011 40 65 -25 

2012 56 67 -11 

2013 45 49 -4 

2014 38 42 -4 

2015 35 35 0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Helyi 
adatgyűjtés   
 
 
 
 

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)

-30

-20

-10

0

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
 
Az adatok azt mutatják, hogy a település vonzereje a 2012. évtől csökken. A fiatalok és a képzettebbek a 
közelben levő Jászberényt preferálják és sokan külföldön dolgoznak.  A település szolgáltatásainak a szintje 
nem tud versenyezni a közeli Jászberény vonzásával, így keresnünk és megtalálnunk kell azt a kitörési 
pontot, amivel a településünket vonzóvá tehetjük. 
 
2016 évi felülvizsgálat megállapításai: 
A település törekszik a fiatalok megtartására, azonban a kevés munkavállalási lehetőség kedvezőtlenül 
befolyásolja ezt a törekvést.  
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6. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 23 36 -13 

2009 24 27 -3 

2010 19 31 -12 

2011 13 29 -16 

2012 23 25 -2 

2013 18 32 -14 

2014 19 33 -14 

2015 11 28 -17 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

természetes szaporodás (fő)

-18
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-8
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-2

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
Azt mutatják az adatok, hogy 2012. évig a halálozások meghaladták a születéseket, mely magával vonja a 
lakónépesség csökkenését. Ez a folyamat a 2012. évben megszűnt, amikor is a születések és halálesetek 
száma azonos volt. Ismerve az országos demográfiai adatokat, ezt csak ideiglenes stagnálásnak tekinthetjük 
 
 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A gyermekvállalási kedv nagyon alacsony tendenciát mutat, ezzel szemben a halálozások száma 
folyamatosan növekszik, ezen adatok is tükrözik, hogy Alattyánon csökken a lakosságszám. 
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Értékeink, küldetésünk: 
 

A település értéke kimondottan hosszú és patinás múltjára támaszkodhat. A 32-es főút Jászberényt 
köti össze Szolnokkal, így az előnye egyben a hátránya is. Kimondottan forgalmas út, nagy átmenő 
teherforgalommal, de ez magával hozta azt is, hogy az autóbusz közlekedés kimondottan jó. Így, aki a 
környező településeken akar dolgozni, az minden nehézség nélkül megteheti. 15 km-es körzetben 
több üzem és gyár is található, így a régiót sújtó munkanélküliség ezen a településen nem 
eszkalálódott. A SEI Interconnect Products Kft mellett Jásztelken működik a METÁLPLASZT és 
Jászberényben a Jász Plasztik Kft. melyek folyamatosan alkalmaznak dolgozókat. Az innen 34 km-re 
levő Szolnok is több munkalehetőséget kínál.  A település összetartó közösségéből meríthet még erőt, 
a lokálpatriotizmus kimondottan erős. Küldetésünk ezeknek az értékeknek a kiaknázása és az 
összetartó közösséggel karöltve a település vezetése egy még virágzóbb és szolgáltatásaiban is bővülő 
Alattyán kimunkálkodásán fáradozik. Az 1209 óta fennálló település tipikus jász falu, amely olyan 
történelmi és kulturális értéket képvisel, amelyet feltétlenül jelenlegi formájában, de a fejlődést nem 
kizárva kell megőrizni. Ez a település lakóinak és vezetésének küldetése, mely korokon, politikai 
érákon átívelve a mindennapok legfontosabb feladata. 
 

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Alattyán település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
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. 
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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. 
 
 

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

 

Az EU 2020 stratégia 

 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, 2000. évben megkezdett Lisszaboni 
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 
tartozó intézkedési terv. 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. 
évre az EU egészének teljesíteni kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arány 10% 
alá kell csökkenteni, mely a munkavállalás esélyegyenlőségének egyik sarokköve is.  A szegénység/ 
társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen 
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azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztésben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 
kirekesztődés reális veszélyt jelent 

 

Nemzeti Reform Program 

 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti célokat rögzítik a nemzeti reformprogramok az uniós 
kiemelt célok alapján, melyek sarokkövei a nemzeti céloknak, továbbá ismertetik , hogyan kívánják a 
kormányok a célokat teljesíteni illetve a növekedést akadályozó tényezőket kikapcsolni. A dokumentumok 
ezek mellett azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd és ezeknek milyen 
költségvonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása 
szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

 

A  Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS) Az Európai Bizottság által 2011. évben jóváhagyott  „ 
A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban 
megfogalmazottakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott 
felzárkóztatás politikát helyezi a középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése 
ellen ható folyamatok megelőzése, megakadályozása, felszámolása. A stratégia alapvető célja, hogy a 
szegénység szempontjából meghatározott problématerületek, úgy mint: gyermekszegénység, romák 
helyzete, hátrányos helyzetű térségek- hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel a többi, társadalmi felzárkózás 
szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és gazdaságpolitikára, a vidékfejlesztésre, az 
egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.  

 

„ Legyen jobb a  gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 

 

A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse 
a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyermekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell prioritást élvezniük, akiknek az érdekei a 
legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözés és a mélyszegénység a legmarkánsabban csökkenti esélyeiket. A 
Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakítása, a gyermek és a társadalom közös 
távlati érdeke.  

 

Roma Integráció Évtizede Program 

 

Az Országgyűlés 2007. június 25. napján fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 
szóló 69/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi ki, hogy a Stratégiai Terv 
végrehajtására készítsen rövid távú, két éves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy 
prioritási területen ( oktatás, foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy) az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média, és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá ma feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül óhajtja megvalósítani.  

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

 

Az Országgyűlés 2009. évben fogadta el 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, 
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megvalósításukhoz az egyes területeken horizontális és specifikus célokat, valamint az ezekhez kapcsolódó 
részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása két éves cselekvési tervek mentén történik, a 2012.- 
2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27. ) korm. határozat rendelkezik. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a helyzetelemzést, valamint a kiemelten figyelemmel 
kísérendő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok- különös tekintettel a nők, az idősek, a fogyatékkal élők, 
a mélyszegénységben élők és a romák, valamint a gyermekek csoportjára. A vizsgált és feltárt körülmények 
a lakhatást, az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyi ellátást és szociális körülményeket érintették, 
valamint a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervet. Az intézkedési terv komplex, mivel a feltárt 
körülményeket a helyzetelemzés során aktív, hathatós intézkedésnek kell követnie. A helyzetelemzés és az 
intézkedési terv elfogadása során figyelembe vettük az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter által 
részletesen meghatározott szabályok alapján készítettük el. A program megalkotása során gondoskodtunk a 
helyi esélyegyenlőségi program és az önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, 
továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs 
kitűzéseire. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelemmel kezeltük az egyenlő 
bánásmód, az esélyegyenlőség és társadalmi felzárkóztatás követelményének érvényesülését elősegítő 
intézkedéseket. Kiemelten kezeltük az oktatás és képzés terén a jogellenes elkülönítés megelőzését, ezzel 
szemben fellépésre nem volt szükség, mert ilyen a helyi iskolában és óvodában nem létezik. 
Meggyőződtünk, hogy az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz minden lakos egyenlő módon férhessen hozzá, azt 
nemre, korra, származásra tekintet nélkül elérhesse. Különösen érzékeny terület a munkaerő piaci 
hozzáférés, melyet a munkaügyi központtal karöltve próbáltunk meg orvosolni.  
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő önkormányzati rendeletek 

 

a) Alattyán Község Képviselő- testületének A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2012 (XI. 
28.) sz rendelete. 

E rendeletben a szociális ellátások formáiról, azok igénybe vételének lehetőségeiről és szabályairól 
rendelkeztünk, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

 

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) 
önkormányzati rendelete biztosítja az alábbi települési támogatások formáit: 

a.) rendkívüli települési támogatás 

b.) települési gyógyszertármogatás 

 

2016. évben a települési lakásfenntartási támogatás, valamint a rendkívüli települési tüzifa támogatás  
igénylésemegszűnt, ugyanakkor pályázati forrásból szociális tüzelőanyag támogatást tudunk biztosítani a 
rászorulóknak.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása 2015. 
szeptember 1-jén lépett hatályba és kiterjesztette az ingyenes  óvodai gyermekétkeztetést, továbbá 2016. 
január 1-jétől bevezette a szünidei gyermekétkeztetés intézményét.  

 

A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha: rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 3 vagy 
több gyermeket nevelnek, vagy ha az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 89.408,-Ft-

ot. A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
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képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
(továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. 
 

b) Alattyán Község Képviselő- testületének a költségvetésről szóló 4/2013. (II. 12.) sz. rendelete. 

Ebben nevesítette az önkormányzat, hogy mennyi támogatást ad az Alattyáni Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak és azt milyen formában teszi. Különös érzékenységgel arra, hogy a legjobban rászorultak 
és a gyermekek kiemelten részesüljenek ennek jótékony hatásából.  Itt szabályoztuk a helyi Arany Alkony 
Nyugdíjas Klub támogatását is, mivel az önkormányzat számára fontos az idős lakosok kultúrához, 
szórakozáshoz való hozzáférés biztosítása. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
költségvetésében a pénzügyi vonatkozásban támogatja az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, 
valamint a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási rendjéről szóló 7/2016. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletében foglaltak figyelembevételével az önszerveződő közösségeket.  

 

c) Alattyán Község Képviselő- testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének szabályairól szóló 14/2012. (IX. 26. ) sz rendelete. 

Ebben az önkormányzat a több gyermekes, szociálisan hátrányos, vagy idős emberek lakásbérleti díját olyan 
szinten állapította meg, amelynek kifizetése méltányolja ezeket a körülményeket és várhatóan nem jelent 
megoldhatatlan gondot a lakásokat igénybe vevőknek. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása:  

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és 
elidegenítésének szabályait a 4/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 

A Képviselő-testület 2015. január 1-jétől a kommunális adó mértékét  évi 16000,- forintról 3000,- Ft-ra 
mérsékelte, ezzel is csökkentve az ingatlantulajdonosok terheit.  

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

Az Önkormányzat alapvető koncepciója, hogy a lehető legszélesebb szociális ellátás mellett a munkába 
történő visszavezetés megvalósuljon. Alattyán Község Önkormányzata épp ezért a szociális igazgatásról és 
az egyes szociális ellátásokról szóló 17/2012. (XI. 28.) helyi rendeletében részletesen szabályozta az 
ellátásokat, valamint azok feltételeit, így széles körben javultak a létbiztonság feltételei. Részt veszünk a 
START munkaprogramban, ahol is 30 fő foglalkoztatását oldottuk meg, melyet a település folytatni 
szeretne. Az óvodai és az általános iskolai ellátás biztosított, háziorvosi és fogorvosi ellátás is zavartalan. Az 
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz. A közintézmények nagyobb részben 
akadálymentesek, de még mindig van olyan épületünk, ahol ez nem megoldott. Az időskorúak gondozása is 
megoldott, létezik Idősek Klubja, valamint saját konyhával is rendelkezünk, így étkezést is tudunk 
biztosítani. Az önkormányzat 8 szociális bérlakással rendelkezik, melynek bérleti díját szociális 
érzékenységgel állapította meg az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő önkormányzati rendeletek 
fejezetben említett rendeletében szabályozva. A Képviselő-testület a településen működő SEI 
Interconnnect  Product üzem felépülését és működését adókedvezménnyel támogatta, elősegítve ezzel a 
helyben való munkavégzés feltételeit. A Volán társasággal történt egyeztetés alapján a munkába járás 
zökkenőmentesnek mondható. Tekintettel a beteg és idős emberekre a menetrend összeállításánál a Volán 
társaság úgy járt el, hogy a Jászberényben működő kórház és a szakellátás is reggeltől késő estig elérhető. 
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2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
 
Településünkön az alábbi dokumentumok, koncepciók a mérvadóak: 
Alattyán Község költségvetési rendelete (évente) 
Alattyán község Gazdasági Programja 2014 – 2019. 
Alattyán Község Településrendezési Terv 
Alattyán Község Településszerkezeti Terv 
Intézmények és Civil Szervezetek beszámolóihoz kapcsolódó előremutatás 
Alattyán  Község Önkormányzata éves közfoglalkoztatási programjai és beszámolói 
 
Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét hatályon 
kívül helyezte. Megalkotta a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet a települési támogatásokról. 
A START mintaprogramokban 2015. évben átlagosan 60 fő, egyéb közfoglalkoztatásban átlag 25 fő 
regisztrált munkanélkülinek biztosítottunk munkát. 
A konyhát az önkormányzat 2015. március 1-jétől vállalkozónak adta ki. 2015. október 1-jétől helyettes 
háziorvos látja el a betegeket. A védőnői álláshely 2015. december 1-től üres, a védőnői ellátás szintén 
helyettesítéssel történik. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Folyamatos kapcsolatot tartunk a Jászberényi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályával (korábban: 
munkaügyi központ), adataink naprakészek. Eddig a jászberényi központtal működő Jászsági Többcélú 
Társulás látta el a gyámügyi és támogatói szolgáltatást, de ez a társulás már alig végez érdemi feladatot. 
Mivel új társulást kellett létrehoznunk, így a gyámügyi és gyermekvédelmi feladatokat a Jászsági Szociális 
Társulás, Jászladány, Hősök tere 6. látja ezután el, míg a támogató szolgáltatást a jászberényi Egyesített 
Szociális Intézmény látja ezután el. Mivel a településen és annak 15 km-es körzetében több 
munkalehetőség is van, így a programnak a munkalehetőségekkel kapcsolatban az oktatást kell górcső alá 
vennie. Az oktatási színt emelésével és a széles spektrumú képzettségek megszerzésével meredeken 
növekednek az elhelyezkedési esélyek, amelyek a munkaképes korú lakosság körében kardinális kérdéssé 
váltak. Jelen esélyegyenlőségi terv segíti a fiatal korú lakosság problémáinak megoldását, az idősek, 
fogyatékosok ellátását, a nők és a mélyszegénységben élők, valamint a romák esélyegyenlőségét és a 
fejlesztési célokra hosszú távon biztonsággal rá tud mutatni. Helyi szinten a program segít a település 
stratégiailag fontos célkitűzéseinek megvalósításában, és ezáltal elérhető lesz, hogy vonzó legyen Alattyán 
nem csak az itt lakóknak, hanem az esetlegesen beköltözni vágyóknak, valamint a fiataloknak olyan 
feltételeket biztosítson, hogy szívesen maradjanak helyben lakva.  
 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
 
2016. január 1-jétől a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást Alattyánon a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja, egy fő családsegítő teljes munkaidőben látja el a feladatokat. 2016. 
január 1-jétől  a családsegítés csak a gyermekjóléti   szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai 
egységben – működhet, települési szinten család-és gyermekjóléti szolgálat keretében. Mindkét 
szolgáltatás továbbra is önkormányzati feladat maradt. 
Alattyán településen az Idősek Klubjában működik a szolgáltatás, ahol erre a célra egy irodahelyiség áll 
rendelkezésre. 
 

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

 

Egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez a 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. E mellett célszerű és szükséges volt 
támaszkodnunk egyéb adatforrásokra is: az önkormányzat által gyűjtött adatokra, a partnerek által gyűjtött 
és nyilvántartott adatokra is. Ezek alapján vázoltuk fel a település átfogó helyzetképét esélyegyenlőségi 
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szempontból, illetve az is láthatóvá vált, hogy mely területeken szükséges még pontosabb, átfogóbb 
adatgyűjtés az árnyaltabb kép megalkotásához. 
 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
Felhasznált adatok:  
Önkormányzat szociális nyilvántartása 
Járási Hivatal adatbázisa 
Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat adatbázisa 
Népesség-nyilvántartás 
Háziorvosi adatbázis 
Védőnői adatbázis 
Iskola, óvoda adatbázisa 
Idősek Klubja, Művelődési Ház adatbázisa 
Megjegyzés: Több területre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre, vagy hiányosak az adatok. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

Manapság széles körben elterjedt és egyre súlyosabb tartalommal megtelő fogalom a mélyszegénység. Ez a 
fogalom azt takarja, hogy az e körbe tartozók tartósan a létminimum alatt élnek, életminőségük rossz és 
sorozatos gazdasági és társadalmi hátrányoknak vannak kitéve. Ez egy összetett jelenség, amely nem csak 
az anyagiakban való szűkölködésre utal, de magával vonja az alacsony iskolai végzettséget, a munkaerő 
piaci helyzet alacsony voltát, az elégtelen, illetve egészségtelen táplálkozást és az érdekérvényesítési 
képesség alacsony voltát. A mélyszegénységet kizárólag anyagiakkal nem lehet kompenzálni, hiszen a 
folyamatos támogatástól nem lesz műveltebb, nem tudja, miképp táplálkozzon egészségesen, illetve 
gyakran társul az alacsony iskolázottság funkcionális analfabétizmussal, így az ügyintézés terén is komoly 
hátrány éri.  Ennek a kialakulását a rendszerváltás idejére teszik, mikor is a kevésbé képzett réteget 
bocsátották el először. Igen sokan még a mai napig sem tudtak elhelyezkedni. Ez természetesen együtt jár a 
szegregációval és a társadalom negatív megítélésével a mélyszegénységben élőkkel szemben. Ma 
Magyarországon minden harmadik ember kb. 3 millió, a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
mélyszegénységben. A szegénység szempontjából meghatározó tényező a családok gyermekszáma. A 
szegények mintegy 30%-a 0-17 éves korú, így a mélyszegénység és a szegregáltság halmozottan újratermeli 
magát.  Alattyánban a regisztrált munkanélküliek száma soha nem haladta meg a 12%-ot, de ez a mutató 
nem fest reális képet. A munkanélküli ellátásból kiesőket csak a szociális ellátások igénylésekor 
becsülhetjük meg. A kétszázat meghaladó lakásfenntartási támogatások száma és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás nyolcvanas nagyságrendje olyan beszédes adat, amely a valós munkanélküliségi 
rátát inkább a 30% fölé becsüli. Az idősek foglalkoztatása igen alacsony, amely betudható annak, hogy 
valamilyen nyugellátásban minden idős lakos részesül, részint pedig a megromlott egészségi állapotuk miatt 
a szakellátást csak Jászberényben kaphatják meg és ez időigényes. A fiatalok körében az alacsony 
középiskolai továbbtanulás, mint probléma jelenik meg. Magasabban kvalifikált munkák már érettségihez 
kötöttek, így a mélyszegénységből való kitörésnek ez is akadálya. Sajnos ezeknek a problémáknak a 
többsége épp a romákat sújtja.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

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

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 791 773 1564 26 3,3% 37 4,8% 63 4,0% 

2009 644 649 1293 51 7,9% 68 10,5% 119 9,2% 

2010 751 706 1457 41 5,5% 5 0,7% 46 3,2% 

2011 744 718 1462 64 8,6% 9 1,3% 73 5,0% 

2012 756 724 1480 61 8,1% 88 12,2% 149 10,1% 

2013 542 694 1236 47 8,7% 41 5,9% 88 7,1% 

2014 640 682 1322 54 8,4% 57 8,4% 111 8,4% 

2015 634 656 1290 43 6,8% 46 7,0% 89 6,9% 

2016     0   #######   ####### 0 ####### 

2017     0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 

Álláskeresők aránya

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Adatsor1 Adatsor2 Adatsor3

 
 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a 15-64 év közötti lakónépességhez képest milyen arányú a 
nyilvántartott álláskeresők száma. 2008 egy 4%-os szolid munkanélküliségi ráta után 2009-ben több, mint a 
duplájára emelkedett 9%-ra. Végül még mindig emelkedést produkálva 2011.-ben egy stagnálás 
mutatkozott 10% körül. 2008 és 2012 között az emelkedési ráta 6% volt. Minden évben több álláskereső 
férfi volt mint nő, a különbség közöttük 2 és 4% között realizálódott a férfiak terhére. 
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2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható hogy a nyilvántartott álláskeresők száma 2013 évtől 
csökkenést mutat, mely jelentős mértékben köszönhető a közfoglalkoztatási munkaprogramoknak. 

 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

fő 59 101 99 133 112 92 115 94 0 0 

fő 1 2 5 7 7 4 4 5     20 éves és 
fiatalabb % 1,7% 2,0% 5,1% 5,3% 6,3% 4,3% 3,5% 5,3% ######## ######### 

fő 7 12 9 25 16 17 16 14     
21-25 év  

% 11,9% 11,9% 9,1% 18,8% 14,3% 18,5% 13,9% 14,9% ######## ######### 

fő 9 14 13 10 10 12 12 13     
26-30 év 

% 15,3% 13,9% 13,1% 7,5% 8,9% 13,0% 10,4% 13,8% ######## ######### 

fő 10 15 18 22 12 9 10 11     
31-35 év 

% 16,9% 14,9% 18,2% 16,5% 10,7% 9,8% 8,7% 11,7% ######## ######### 

fő 7 18 18 20 18 9 18 12     
36-40 év 

% 11,9% 17,8% 18,2% 15,0% 16,1% 9,8% 15,7% 12,8% ######## ######### 

fő 7 15 11 15 18 9 15 12     
41-45 év 

% 11,9% 14,9% 11,1% 11,3% 16,1% 9,8% 13,0% 12,8% ######## ######### 

fő 6 10 9 10 13 15 13 8     
46-50 év 

% 10,2% 9,9% 9,1% 7,5% 11,6% 16,3% 11,3% 8,5% ######## ######### 

fő 5 4 6 13 3 6 11 3     
51-55 év 

% 8,5% 4,0% 6,1% 9,8% 2,7% 6,5% 9,6% 3,2% ######## ######### 

fő 6 9 10 11 14 11 13 10     
56-60 év 

% 10,2% 8,9% 10,1% 8,3% 12,5% 12,0% 11,3% 10,6% ######## ######### 

fő 1 2 0 0 1 0 3 6     
61 év felett 

% 1,7% 2,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 2,6% 6,4% ######## ######### 

Forrás: TeIR, 
Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal           
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2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan csökken. 

  

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik. A regisztrált munkanélküliek 
többsége a 36-40 éves korosztályból kerül ki. Őket követi a 21-25 éves korosztály, míg a harmadik helyen az 
56-60 évesek helyezkednek el. 

 

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

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 23 36 59 23 10 33 100,0% 27,8% 55,9% 

2009 47 54 101 4 8 12 8,5% 14,8% 11,9% 

2010 37 62 99 5 6 11 13,5% 9,7% 11,1% 

2011 57 76 133 10 13 23 17,5% 17,1% 17,3% 

2012 59 53 112 11 12 23 18,6% 22,6% 20,5% 

2013 47 41 88 15 26 41 31,9% 63,4% 46,6% 

2014 54 57 111 17 23 40 31,5% 40,4% 36,0% 

2015 43 46 89 17 22 39 39,5% 47,8% 43,8% 

2016     0     0 ######## ######## ######### 

2017     0     0 ######## ######## ######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A regisztrált munkanélküliek száma igen hullámzó értéket mutat. Mindezek mellett egy tartós, makacsul 
emelkedő tendencia figyelhető meg. A tartós munkanélküliek száma egy 2008. évi kiugróan magas érték 
után meredeken lecsökkent, amit a 2012. évi emelkedés ismét kimozdított. 

 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 191 164 355 0 0,0% 2 1,2% 2 0,6% 

2009 191 166 357 51 26,7% 68 41,0% 119 33,3% 

2010 178 163 341 2 1,1% 4 2,5% 6 1,8% 

2011 163 162 325 8 4,9% 6 3,7% 14 4,3% 

2012 162 160 322 7 4,3% 6 3,8% 13 4,0% 

2013 160 157 317 6 3,8% 6 3,8% 12 3,8% 

2014 164 161 325 6 3,7% 5 3,1% 11 3,4% 

2015 159 163 322 3 1,9% 4 2,5% 7 2,2% 

2016     0   ########   ######## 0 ######## 

2017     0   ########   ######## 0 ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A pályakezdő álláskeresők számában 2009. évben volt egy kiugróan magas érték, majd ennek majdnem a 
huszadára esett vissza. Ekkor még a férfiak között 14%-kal több álláskereső volt, mint a nők között. 2011. 
évtől a nők ugyan számarányukban szinte megegyeznek a férfiakkal, de az addig a férfiak által vezetett 
álláskeresők számában átvették a vezetést. Jelenleg 1,2 %-kal több női kezdő álláskereső van, mint férfi. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása:  

A 18-29 éves nyilvántartott álláskeresők száma 2015. évre csökkent. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 
15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 
általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1665 887 778 1348 678 670 317 19 209 23 108 13 

2011 1661 881 780 1437 688 749 224 13 177 20 47 6 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

A táblázatból látható, hogy egy tíz éves időintervallumban a felnőtt lakosság aránya alig változott.  
Zömükben általános iskolai végzettségük megvan, de van egy csoport, a nőknél 20% a férfiaknál 6% akik 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. Ez az arány a tíz éves időintervallumban csökkenő 
tendenciát mutat. Ez természetesen nem a teljes kép, mivel 15 évesek még tanköteles korúak, lehet év 
vesztesség, vagy osztályismétlés is az ok. Az itt felsoroltak nagyobb hányada megszerezheti a 18 életéve 
előtt a nyolc általánost, bár el kell ismerni, a nyolc általánost nem végzettek folyamatosan újratermelődnek. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai:  

2011 óta nem volt népszámlálás, az adat nem áll rendelkezésünkre. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 63 5 7,9% 29 46,0% 29 46,0% 

2009 119 4 3,4% 63 52,9% 52 43,7% 

2010 118 8 6,8% 65 55,1% 45 38,1% 

2011 153 17 11,1% 79 51,6% 57 37,3% 

2012 167 12 7,2% 102 61,1% 53 31,7% 

2013 88 9 10,2% 41 46,6% 38 43,2% 

2014 111 10 9,0% 58 52,3% 43 38,7% 

2015 89 10 11,2% 49 55,1% 30 33,7% 

2016 0   #########   ##########   ########## 

2017 0   #########   ##########   ########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A táblázatból látható, hogy a 8 általánost el nem végzettek aránya az álláskeresők között alacsony. Míg 
2008. évben ez az arány 7,9% volt, addig 2012. évre 7,1% lett. Ez egy lassú csökkenést mutat, ami 
visszavezethető arra is, hogy egyre többen rendelkeznek ezzel a végzettséggel. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A 3.2.6. számú táblázat adatai esetében a fentebb kimutatott változások következtek be, a korábbi 
adatokhoz viszonyítva kedvező a változás  az álláskeresők tekintetében. 
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3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 

általános iskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

 év 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

Alattyán községben nincs általános iskolai felnőtt oktatás. Mindenképpen célszerű az ilyen irányú 
igényeket felmérni és a megfelelő partnerek bevonásával ezt megszervezni, ismerve az általános iskola 
nyolc osztályát el nem végzettek elhelyezkedési esélytelenségét. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

Változás nem történt az eltelt időszakban. 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők  év 

fő fő % fő % fő % 

2009   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015   #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ!  #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016    #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017    #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

 

Alattyán községben nincs középiskola. A jelen gazdasági körülmények között nem is várható, hogy ez 
változni fog. Az önkormányzatnak és a civil szervezeteknek hasznos lenne egy felmérést végezni, milyen 
igény lenne erre az oktatási formára és az önkormányzat bevonásával ennek a megszervezését koordinálni 
lenne szükséges. 

 



 27 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

Az eltelt időszakban változás nem történt. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a település 

aktív korú lakosságához 
képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 51 3% 40 9% 

2011 21 1% 17 4% 

2012 37 2% 28 6% 

2013 40 2% 27 6% 

2014 50 2% na na 

2015 65 3% na na 

2016 na na na na 

2017 na na na na 

Forrás: Önkormányzat adatai    
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2010 és 2012. évek között változó számú közfoglalkoztatott volt. Ennek az oka az, hogy az aktuális 

pályázatokon megnyert közmunka programokra tudtunk foglalkoztatást szervezni. A felnőtt lakosságnak ez 
jelenleg 6,5 %-a. A közfoglalkoztatottak közel 70%-a roma és alacsony iskolai végzettségű. Azt, hogy ez a 
felnőtt roma lakosság hány százalékát teszi ki, nem rendelkezünk adattal. 

 
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.) 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

Alattyán Község Önkormányzata minden esetben él a közfoglalkoztatás lehetőségével. A 
közfoglalkoztatottak nagy %-ban romák. Ennek oka többek között, hogy alacsony iskolai végzettséggel  
rendelkeznek, sok esetben tartósan munkanélküliek, illetve már korábban kikerültek a munka világából. A 
közfoglalkoztatás keretében, ezek az emberek helyben jutnak munkalehetőséghez, és esélyt kapnak a 
munka világába való visszatéréshez.  2014-2015. évben a közfoglalkoztatás keretén belül két alkalommal  
felnőttképzésre is volt lehetőség  2013-ban 60 fő részvételével építőipari ismeretek, parkgondozás,  házi 
szociális gondozói, alapkompetencia képzéseken vehettek részt a regisztrált munkanélküliek. A képzést a 
Munkaügyi Központ és az önkormányzat bonyolította. 

2014-2015. évben 15 fő alapkompetencia képzésen, 2 fő targoncás, 3 fő digitális írás képzésen vett részt.  

2015-2016-évben összesen 11 fő képzése valósul meg, 5 fő állatgondozó, 5 fő mezőgazdasági, 1 fő dajka. 

 

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

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereske
delmi 

üzletek 
száma 

vendéglátó
helyek 
száma 

állami 
szektorb

an 
foglalkoz
tatottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatá
si programok 

száma 
helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 39 16 16 32 16298000 16999000 1 28 

2009 37 16 16 32 17592000 19348000 1 32 

2010 40 15 12 
34 

23361000 22952000 1 51 

2011 27 15 11 
35 

14478000 22976000 1 21 

2012 25 12 10 37 29651000 37188000 1 37 

2013 23 13 9 na 28500000 39400000 3 40 

2014 23 17 9 na 32670000 20710000 3 50 

2015 19 16 8 na 37550000 38451000 6 65 

2016 na na na na na na na na 

2017 na na na na na na na na 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat 
adatai       
 

A településen működő vállalkozások csökkenő ütemet mutatnak. Míg 2008. évben 39 regisztrált 
vállalkozás volt, addig 2012. évre ez a szám lecsökkent 25-re. Egy nagy foglalkoztató (130 fő) működik a 
településen, a SEI Interconnect Products Kft. Az iparűzési adó minden évben emelkedett, amely a törvényi 
változásokon túl a helyi adóemelésben realizálódott. Amint az kitűnik, minden évben több volt a beszedett 
adó, mint a kivetett, ami azt mutatja, hogy igen hatékony az önkormányzat adóvégrehajtása. 
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2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A vállalkozások száma további csökkenő tendenciát mutat, a vendéglátó helyek száma is csökkent. 

 

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

 elérhetősé
g átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legköze-
lebbi 

centrum 

15 perc 29 perc 15 perc 0 0 0 50 perc 

Megye-
székhely 

34 perc 14 perc 34 perc 0 0 0 1,5 óra 

Főváros 94 perc 17 perc 94 perc 0 0 0 6 óra 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

Alattyán község a 32-es út mellett fekszik Jászberény és Szolnok között. Igen nagy az átmenő forgalom, de 
ez egyben előnyt is jelent. A Volán járatok óránként közlekednek, így a munkába járás, a megyeszékhely és 
Jászberény város könnyen elérhető.  Szolnok 34 km, Jászberény 17 km. Budapest 100 km-re fekszik. 
Hátrány, hogy a településnek nincsen vasúti összeköttetése, így a legközelebbi vasúti közlekedési lehetőség 
Jászberényben van. 

 

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

 
Jelenleg a Munkaügyi Központ Jászberényi Kirendeltsége egy Uniós projektet támogat. A TÁMOP 1.1.2. 
pályakezdők elhelyezkedésére szolgáló bérköltséget és továbbképzést támogató projekt. 
Hazai forrásból jelenleg is van humán szolgáltatásként álláskeresési technikai tréning. 

Első munkahelyen való beilleszkedés segítése program keretében is foglalkoznak fiatalokkal 

 

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

 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 
 

fő fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 0 0 7 3 0 0 0 0 

2009 0 0 9 5 0 0 0 0 

2010 0 0 6 6 0 0 0 0 

2011 0 0 8 7 0 0 0 0 

2012 0 0 9 8 0 0 0 0 

2013 na  na na     

2014 na  na na     

2015 na  na na     



 30 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

Mint a táblázatból is látható a fiatalok a Munkaügyi Központ szervezésében stabilan, de kevesen vesznek 
részt ezeken a programokon. A férfiak létszáma stagnál, míg a nők esetében enyhe növekedés figyelhető 
meg. Kívánatos lenne ennek az okát feltárni és a társszervekkel együtt erre egy akciótervet kidolgozni. 
Lehetséges, hogy népszerűbbek lennének ezek a programok, ha Alattyánon történnének meg, de egy 
bizonyos számú jelentkező, érdeklődő alatt a Munkaügyi Központnak nem éri meg ilyen kihelyezett képzést 
tartani.  

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

A 3.2.12. számú táblázat nem kötelező tartalom, nincs további évekre vonatkozó adat. 

 

3.2.13. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma 

fő 
felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzás- 
központban 

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb munkaerő-
piaci 

szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 0 0 21 23 0 0 11 8 40 12 0 0 

2009 0 0 23 25 0 0 12 6 28 21 0 0 

2010 0 0 25 18 0 0 11 7 39 12 0 0 

2011 0 0 22 23 0 0 9 9 11 10 0 0 

2012 0 0 19 21 0 0 7 5 18 19 0 0 

2013 0 0                 

2014             

2015             

Forrás: helyi adatgyűjtés 
Mint a táblázatból kitűnik, a közfoglalkoztatás terén az önkormányzat kiszolgáltatott a pályázati 
rendszernek. Önerőből sajnos nem tud közfoglalkoztatási programot indítani. A foglalkoztatásnál 
igyekeztünk a mélyszegénységben élőket és a romákat preferálni. Sajnos a településen nincs felnőttképzési 
program, amelyen lehetőség szerint változtatni kellene. 
2016. évi adatgyűjtés megállapításai: 
 
 
3.2.13. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma:  
 
Évente az önkormányzat által tervezett, indított, a vonzásközponti Foglalkoztatási Osztály által ajánlott, 
megvalósított képzésen a településen 2014/2015 évben 60 fő vett részt felnőttképzésen, különböző 
szakmákban szereztek elméleti és gyakorlati képzést. Ezek az alábbi szakterületek: házi szociális 
gondozói, parkgondozói, alapkompetencia, építőipari. 2015/2016 évben újabb 8 fő vesz részt képzésen 
dajka, és állatgondozói szakterületen.  A képzéseken szerzett tudásukat a közmunkaprogramokban 
hasznosítják. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 78 10 12 

2008. 2. negyedév 53 10 18 

2008. 3. negyedév 67 9 13 

2008. 4. negyedév 59 9 15 

2008. átlag 36 9 25 

2009. 1. negyedév 87 14 16 

2009. 2. negyedév 86 10 11 

2009. 3. negyedév 85 9 10 

2009. 4. negyedév 101 18 18 

2009. átlag 89 12 13 

2010. 1. negyedév 128 24 19 

2010. 2. negyedév 110 11 10 

2010. 3. negyedév 91 10 11 

2010. 4. negyedév 99 16 16 

2010. átlag 107 15 14 

2011. 1. negyedév 142 40 28 

2011. 2. negyedév 128 7 5 

2011. 3. negyedév 126 14 11 

2011. 4. negyedév 133 0 0 

2011. átlag 132 15 11 

2012. 1. negyedév 168 0 0 

2012. 2. negyedév 115 0 0 

2012. 3. negyedév 130 0 0 

2012. 4. negyedév 112 0 0 

2012. átlag 131 0 0 

2013 88 10  

2014 111 9  

2015 89 13  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A számok azt mutatják, hogy csökkent az álláskeresési támogatásban részesülők száma. Ez valószínűleg nem 
a létszámcsökkenést mutatja, hanem azt, hogy a jogszabályi változás miatt kevesebben kerülhetnek ebbe a  
kategóriába be. 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

év 

fő fő % 

2008 36 9 25,0% 

2009 89 12 13,5% 

2010 107 15 14,0% 

2011 132 15 11,4% 

2012 131 0 0,0% 

2013 88 10 11,4% 

2014 111 9 8,1% 

2015 89 13 14,6% 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 



 33 
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Az adatokból leszűrhető, hogy 13 %-kal csökkent az álláskeresési járadékra jogosultak száma. 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az 
FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

2008 2 1 25 69 8 0 

2009 2 1 36 100 9 0 

2010 2 1 75 70 12 1 

2011 5 3 90 68 11 1 

2012 7 4 80 61 7 1 

2013 8 na 52 67 na 0 

2014 9 na 57 na na 0 

2015 8 na 83 93 3 0 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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Az FHT-ban részesülők aránya egy 2009. évi hullámhegyet tekintve csökkenő tendenciát mutat, ugyan 
akkor van egy személy akitől a támogatást megvonta az önkormányzat. Mint a táblázatból is látszik, ez 
tendenciózus, hanem egyedi eset. 

 

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

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
A szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján az aktív 
korúak ellátása, azon belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás 2015. március 1-jétől a Járási Hivatal hatáskörébe került. 
 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 

 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 151 147 

2009 212 179 

2010 211 188 

2011 213 189 

2012 307 218 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A táblázatból kitűnik, hogy a mélyszegénységben élők mindig többen voltak, mint a romák. Így ezt a 
népcsoportot, mint mélyszegényt, megítélhetjük, hiszen számarányuk igen magas, több, mint 90%. (Az 
adatok a helyi nyilvántartásokból származnak, egyéni nyilatkozatok alapján.) Belőlük választja ki az 
önkormányzat azokat, akiket foglalkoztat. Jelenleg hatvan fő közmunkásunk van és több, mint 70% roma 
közülük. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

Az Önkormányzat a 3.2.16. számú táblázatban szereplő adatokat nem tartja nyilván, ezért a táblázat 
törlésre kerül. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal. Ezidáig senki nem tett panaszt, hogy származása, életkora, 
neme, vagy egyéb kritérium alapján nem alkalmazták volna, illetve elbocsátották volna a munkahelyéről. Ez 
nem a diszkrimináció nem létezését mutatja, hanem inkább annak rejtett voltát, és arra mutat rá, igen 
nehéz és körülményes kimutatni. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: Alattyán település folyamatosan részt vesz a közfoglalkoztatási 
programokban. 2014-2015. évektől a közfoglalkoztatás keretén belül lehetőség nyílt felnőtt képzéseken 
történő részvételre is.  A lehetőségeket minden esetben kihasználjuk, tájékoztatjuk az alacsony képzettségű 
személyeket e lehetőségekről. Önkormányzatunk törekszik, hogy az intézményeiben folyamatosan romák is 
foglalkoztatásra kerüljenek. Adminisztrációs, és kisegítő területen is folyamatosan foglalkoztatunk roma 
nemzetiségűeket az intézményeinkben. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 
 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az 
FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

2008 2 1 25 69 8 0 

2009 2 1 36 100 9 0 

2010 2 1 75 70 12 1 

2011 5 3 90 68 11 1 

2012 7 4 80 61 7 1 

2013 8 na 52 67 6 0 

2014 9 na 57 na 5 0 

2015 na na na na 3 0 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
 

 

 

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma nőtt, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők száma csökkent. Ugyan akkor azok száma is csökkent, akik nem tudtak 30 nap munkaviszonyt 
igazolni. Így elképzelhető, hogy a munkavállalásra hajlandóak száma, ha szerényen is, de növekedett. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

év 

összes 
lakásállo

mány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 917 0 2 0 6 0 0 0 

2009 
916 0 2 0 6 0 0 0 

2010 917 0 2 0 6 0 0 0 

2011 

913 0 2 0 6 0 0 0 

2012 

914 0 2 0 6 0 0 0 

2013 899 0 2 0 6 0 0 0 

2014 897 0 2 0 6 0 0 0 

2015 895 0 2 0 6 0 0 0 

2016 na na na na na na na na 

2017 na na na na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       
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a) bérlakás-állomány 

Alattyán önkormányzatának 2 db bérlakás és 6 db szociálisan bérelhető lakás áll a rendelkezésére. A 
szociális bérlakások esetében tekintettel vagyunk a bérlők anyagi helyzetére, így ennek a bérleti díja 
kedvezményes, melyet a helyi rendeletünkben is szabályoztunk. 

 

b) szociális lakhatás 

6 db szociális bérlakás áll az önkormányzat rendelkezésére. Ezek bérleti díja a helyi viszonyok szerinti 
jövedelmi és vagyoni helyzethez lett megállapítva. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb, nem lakás célra használható ingatlannal is rendelkezik az önkormányzat. Egy jelenleg volt varroda 
célra használt Alattyán, Rakéta úti ingatlan áll üresen, melyre próbálkozunk vállalkozót találni, aki a 
jutányos bérleti díj mellett munkahelyet teremtene. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
Az Önkormányzat szociális lakásállománya teljes mértékben ki van használva., ez is bizonyítja hogy a 
szociálisan rászorulók igénybe veszik ezt a szolgáltatást, lehetőséget. 
 
Az egyéb nem lakás céljára használható ingatlan a volt varroda épülete 2015. óta használatba lett véve,  ott 
lettek elhelyezve két közfoglalkoztatási programban alkalmazott foglalkoztatottak, az ingatlan udvarán 
zöldségtermesztés folyik. Továbbra is keressük a lehetőséget bármilyen munkahelyet teremtő célra történő 
hasznosításra. 
 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 209 0 

2009 216 0 

2010 234 0 

2011 298 0 

2012 278 0 

2013 255 0 

2014 248 0 

2015 133 0 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Adósságcsökkentési támogatás ez idáig nem volt a településen, de a lakásfenntartási támogatásban 
részesülők aránya a lakásállomány tekintetében 30%, míg a lakosság tekintetében 13%. 
 
 

f) eladósodottság 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A külterületi (tanya) beépítettség területen kizárólag villany bevezetés van. Vezetékes ivóvíz és csatorna 
nincs kiépítve és az önkormányzat nem is tervezi ennek a szolgáltatásnak a biztosítását, annak magas 
költségvonzata miatt. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma évről évre csökkenő volt. 
2016 évben a települési lakásfenntartási támogatás rendelet módosítása következtében ez a fajta ellátás 
megszűnt. 
 
Önkormányzatunknál dokumentáltan az eladósodottság nem mutatható ki. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A fejezet jogszabályi környezetét összefoglalva kiemeljük az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvényt, 

amely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

- a háziorvosi és gyermekorvosi ellátásról 

- a fogorvosi alapellátásról 

- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 

- a védőnői ellátásról 

- az iskola egészségügyi ellátásról 
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A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam valamint az önkormányzat biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magába foglalja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, a 
családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást és a 
nappali ellátást. Tanyagondnoki szolgáltatásra és utca szociális munkára ez idáig igény nem merült fel. 

 

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 

2008 
1 1 1 

2009 1 1 1 

2010 1 1 1 

2011 1 1 1 

2012 1 1 1 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Az orvosi ellátás évek óta megoldott, ugyan az a személy látja el. Sajnos, már idős a háziorvos, nem tudjuk, 
meddig óhajtja még a praxist megtartani. Probléma, hogy ilyen kis településre nehéz háziorvost találni és ez 
esetben minden lakos ellátási érdeke sérülni fog. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai:  

Alattyánon egy vegyes háziorvosi szolgálat található, amely a gyermekorvosi feladatokat is ellátja. Jelenleg 
betöltetlen az álláshely. Az Önkormányzat ezen kötelező feladata ellátását szerződéses formában, 
helyettesítő orvossal biztosítja jelenleg. 

A terület jogszabályi környezetét megalapozó jogszabály bővült az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvénnyel. 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 
105 

2009 109 

2010 115 

2011 136 

2012 136 

2013 134 

2014 62 

2015 189 

2016 na 

2017 na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Ez az adat az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, mely esélyegyenlőségi szempontból fontos 
mutató. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek számára egy igazi mentőöv, amivel 
hozzájuthatnak olyan ellátási formához, melyet alanyi jogon nem kapnának meg. Ez az esélyegyenlőség 
egyik zsinórmértéke is lehet. Három címen kaphat közgyógyellátást valaki: 1. Alanyi jogon, 2. normatív 
alapon, 3. méltányossági alapon. A közgyógyellátásban egy 30%-os emelkedés tapasztalható, ami az 
elszegényedési mutatót is helyettesítheti. 

 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A közgyógyellátási igazolvány igénylése helyben megszűnt, a Járási Hivatalhoz tartozik. A Járási Hivataltól 
bekért adatok az bizonyítják, hogy 2015. évben a közgyógyellátással rendelkezők száma a korábbi évek 
legmagasabb értékéhez viszonyítva 40 fővel nőtt, ami a további elszegényedés mutatója lehet. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 
21 

2009 20 

2010 36 

2011 25 

2012 37 

2013 30 

2014 32 

2015 28 

2016 na 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar  
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Az ápolási díj a tartós gondozásra szoruló személyek ápolását ellátó nagykorú személyeket megillető 
anyagi hozzájárulási forma. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó (a közeli hozzátartozókról a Ptk. 685.§ 
rendelkezik), ha az állandó és tartós gondozásra szoruló személy súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet 
nélkül), illetve, ha 18 év alatti esetében, ha tartósan beteg. Az adatokból kiviláglik, hogy egy 2011. évi 
visszaesést követően, masszív emelkedés mutatkozik. Ezt ismét, mint elszegényedési mutatót lehet 
értelmezni, mert nem a súlyosan fogyatékosok száma emelkedett, hanem a lakosok inkább minden ellátási 
formának utána érdeklődnek és élnek jogaikkal.  

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

Az ápolási díj igénylése helyben megszűnt a Járási Hivatalhoz tartozik. A vizsgált időszakban minimális 
eltérés tapasztalható az előző évihez képest.  

 
 

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

 
Prevenciós vizsgálatok nővédelem területén: 

- Mammográfia 

- Méhnyakrák szűrés 

(a vizsgálatokat a Jászberényben található kórházban végzik) 

 

Koragyermekkori szűrésekhez hozzáférés: 

 

- Védőnői látogatások alkalmával a családok otthonában 

- Tanácsadóban, 1-3-6 hónapos korban, valamint 1-2-3-4-6-6 éves korban védőnői szűrővizsgálaton 

 

Iskolaegészségügy területén: 

 

- 2-4-6-8-10-12 évfolyamokon kötelező védőnői szűrés, ami szomatikus és mentális területekre is kiterjed. 

 

c) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az egészséges táplálkozás manapság kardinális kérdéssé válik. Az esélyegyenlőség akkor tud igazán 

megvalósulni, ha van a célcsoportnak anyagi lehetősége és igénye, valamint megfelelő tudása az egészséges 
táplálkozáshoz. A közétkeztetés területén erre igen nagy hangsúlyt helyezünk és a konyhánk minden igényt 
kielégítően készíti el az ételeket. Természetesen külön diatetikus vizsgálja, milyen minőségű ételek 
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készüljenek. Figyelmet fordítunk arra, hogy zsír és olajszegény táplálék készüljön, leredukáltuk a szénhidrát 
mennyiséget, valamint feltétlenül preferáljuk a nyers ételek (gyümölcsök) napi legalább egyszeri 
beiktatását. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy már gyermekkorban megszerettessük a mozgást a 
fiatalokkal. A fokozatosságra is figyelemmel kell lennünk, mert legkorábban két és féléves korban kerülnek 
be a gyermekek a közétkeztetésbe, így akkora már az otthoni ízvilág megváltoztatása csak fokozatosan 
történhet. Az odafigyelés fontosságát az is alátámasztja, hogy preventíven foglalkozzunk a túlsúlyosság, az 
allergia és a cukorbetegségek kialakulásával.  

 

d) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Az Idősek Napköziotthona étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, támogató szolgáltatást, időskorúak nappali ellátását végzi, 
valamint a szociális bérlakásban és a településen élő demensek ellátását is elvégzi.  

 

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

 
A szolgáltatások nyújtásakor két kritérium kerül vizsgálatra: 1. Az illető rászorul- e a szolgáltatásra és 

milyen mértékben és módon? 2. A lakos óhajtja- e igénybe venni az adott szolgáltatást? Maximálisan 
igyekszünk minden megkülönböztetést kiküszöbölni és egyenlő esélyű hozzáférést biztosítani az ellátáshoz. 
A rászorultság és a haladéktalan segítség nyújtás a legfontosabb szempont ezen a téren. 

 

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

Nem alkalmazunk sem negatív sem pozitív diszkriminációt. Mindenkinek egyenlő esélyű hozzáférése van 
az adott szolgáltatáshoz. Azért sem alkalmazunk ezeknél a szociális ellátásoknál pozitív diszkriminációt, 
mert azzal esetleg más rászorulót diszkriminálnánk negatívan. A prioritások mentén haladva az elesettség 
és a tanult tehetetlenség vizsgálatával igyekszünk a hátrányokat kompenzálni. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A fenti pontban szereplő adatok esetében a következő változások következtek be: 

Elsősorban a szociális ellátó rendszerben jelennek meg pozitív diszkriminációt jelentő szolgáltatások, ilyen 
a heti két napon biztosított tej-kenyér program, melyet a Vöröskereszt szervezett; az önkormányzat által 
biztosított szociális tűzifa juttatás. Ezek mind a könnyebb megélhetést , a felzárkózást hivatottak biztosítani. 

A településen az önkormányzat tulajdonában lévő közétkeztetési konyhát az INNOVEN Kft. üzemelteti, a 
szolgáltatást igénybevevők megelégedésére. Biztosított a diabetikus étrend, „a”-„b” menü közötti választási 
lehetőség. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Alattyán településen az óvoda és az általános iskola biztosított. Az óvoda 2013. július 01. napjától az 

önkormányzat fenntartásában fog működni, mintegy kilencven gyermekkel, és a Gerevich Aladár Általános 
Iskola is rendelkezésére áll a 145 tanulónak, bár az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
kezelésében van. Községünkben Művelődési Ház és könyvtár is működik, valamint kulturális célokat szolgál 
még a Gecse Árpád emlékház. Idősek napközi otthona is működik Alattyán településen. A település 
népessége az országos átlagnak megfelelően elöregedést mutat. Az idősek között sok az egyedül álló, így az 
Arany Alkony Nyugdíjas Klub működése indokolt. Közösség teremtő ereje van még a helyi Vöröskereszt 
szervezetnek, az Alattyán Község Polgárőrsége, a Sporthorgász Egyesület működésének, valamint az 
Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

A településen nem jellemzőek az etnikai konfliktusok. Békésen egymás mellett élő lakosok lakják 
Alattyánt, etnikai jellegű konfliktus még nem fordult elő. 

 

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

 

Alattyán Község Önkormányzata folytatólagos kapcsolatot tart a Magyar Élelmiszerbankkal. Évente egy, 
de akár több alkalommal is így tartós élelmiszer segélyben tudjuk részesíteni a rászorulókat. A Vöröskereszt 
helyi szervezete is évente szervez adományozásokat, megmozdulásokat. A Vöröskeresztet az önkormányzat 
a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben anyagilag támogatja. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

Mindenki számára biztosított a Könyvtár, és Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevétele. 

Évente visszatérő rendezvény az elszármazottak találkozója, Majális, Zsíros kenyér kupa, Falukarácsony, 
intézmények és szervezetek jótékonysági rendezvényei. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
Az Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (ARNÖ) hatékonyan képviseli a roma lakosság érdekeit. Az 
önkormányzat minden évben a költségvetésében megszabott mértékben anyagilag támogatja az ARNÖ 
munkáját. A szervezet szociálisan érzékeny, így nagyobb települési megmozdulásokon (falunap) a 
támogatás összegéből a gyermekeknek ugráló várat bérel, illetve tanszer és élelmiszer segélyt biztosít a 
rászorulóknak. 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal továbbra is nagyon jó és sokoldalú a kapcsolat. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Mélyszegénységben élők és romák képzésének és 
foglalkoztatásának, valamint munkaerő-piaci 

helyzetük javítása. 
 

Folyamatos kapcsolat a munkaügyi központtal 
továbbképzés ügyében, alacsony iskolai 

végzettséget igénylő közfoglalkoztatási programok 
indítása 

Magas az ápolási díjban részesülők száma 
Igénybe vehető ellátások (segélyek, egyéb 

juttatások) 

Az egészséges életmód preferálása és a 
közétkeztetésbe lehetőleg a leghátrányosabbak 

bevonása. 
Nem megfelelő információ, információ hiány 

Magas a lakásfenntartási támogatásban részesülők 
száma. 

Az ok feltárása, a probléma megfogalmazása, 
szemléletváltás. 

Telepek/Szegregáció Programok szervezése, fejlesztő beruházások felku 
      
 tatása. 
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A 2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített 
1.) Intézkedési terv vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette: A programban feltárt alacsony iskolai 
végzettség miatti munkanélküliek magas számát tárta fel problémának. Az önkormányzat közfoglalkoztatás 
keretében a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve a 2014/2015 években  
egy alkalommal 60 fő részvételével  a továbbképzést megvalósította. Felnőtt képzéseket az alábbi 
szakmákban bonyolítottuk a igények felmérését követően (parkgondozás, szociális gondozó, 
alapkompetencia  képzés, építőipari képzés. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatás 
területén az elkövetkezendő években is eredményességet érjünk el, szükséges az intézkedési terv ismételt 
végrehajtása. 
A lakásfenntartási támogatás mint ellátási forma a településen 2016. évben teljes mértékben megszűnik. Ez 
a beazonosított probléma törlésre kerül.  
Beazonosított probléma: Magas az ápolási díjban részesülők száma” törlésre kerül a járási hivatal 
hatáskörébe került. A fejlesztési lehetőségeket más ellátási formáknál (házi szociális gondozás) kívánjuk 
megvalósítani. 
 
Új beazonosított probléma kerül felvételre: Igénybe vehető ellátásokról (segélyek, egyéb juttatások) 
Fejlesztési lehetőség: nem megfelelő információ, információ hiány. 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

A 18 év alatti fiatalok száma 535, ami a teljes lakosság 25,3 %.  Ez kimagaslóan magas arány. 
 

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

 

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 

2008 

416 
 
 

 4 1 

2009 
419 

9 3 

2010 429 
9 5 

2011 316 20 1 

2012 202 21 6 

2013 5 1 24 

2014 3 2 24 
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2015 7 1 26 

2016 na na na 

2017 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző 
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő a veszélyeztetési okot a rendelkezésére álló eszközökkel képtelen 
megszüntetni.  A védelembe vételnek akkor van értelme, ha a jegyző úgy látja, hogy a rendelkezésére álló 
eszközökkel a veszélyeztetettség okát meg tudja szüntetni. Magának a veszélyeztetettségnek a fogalmán 
azt értjük, hogy olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény van amely a gyermek testi, lelki fejlődésére 
negatív hatással van. Az intézkedésnek az alapfeladata az, hogy a gyermeket a családban nevelve lehessen 
tovább fejleszteni, hiszen a családból való kiemelés komoly traumával járna, amelyet csak végső esetben 
lehet megtenni. A védelembe vétel oka elég széles spektrumú, de a leggyakoribb okok az iskolakerülés, a 
csavargás, a szülő részéről pedig az alkoholizmus, törvényellenes magatartás és a családon belüli erőszak. A 
településen egy 2011. évi kimagaslóan magas érték után egy komoly visszaesés figyelhető meg, ami a 
gyámügyi, védőnői munka sikerét dicséri. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A pénzbeli és természetbeli ellátások célja, hogy megelőzze, illetve csökkentse a gyermekek anyagiak miatti 
veszélyeztetettségét, a fő cél, hogy megakadályozza ez a forma azt, hogy a gyermeket pusztán a rossz 
anyagi körülmények miatt kelljen kiemelni a családból. Ere szolgál a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, az óvodáztatási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az otthonteremtési 
támogatás valamint a gyermektartási díj megelőlegezése.  
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
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A felülvizsgálat alkalmával megállapítottuk, hogy a védelembe vett 18 év alattiak száma 2008-évtől – 2012. 
év adataiban elírás történt. 
A vizsgált években veszélyeztetett gyermekszám emelkedést a településre költözött problémás családok 
okozták. 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása szerint az alábbi kiegészítéssel kívánunk élni: 
 
A Helyi népesség nyilvántartás adatai alapján Alattyán településen 2012 és 2015. évekre vonatkozó 
gyermeklétszám az alábbiak szerint alakul:  A gyermekszám csökken. 
 
 

2012. év                                                             2015. év 
                                        férfi         nő      férfi                nő 
0- 3 év                          40 40  38  31 
4- 6 év                          42             51                                                                                    29                  24 
7- 14 év                      104           120                                                                                  101               124 
15 – 18 év                    55             57                                                                                    60                  54 
Összesen:                  241           268                                                                                  228                233  

 

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 

2008 266 
5 

0 
0 

6 

2009 
278 

9 
1 

1 
6 

2010 
391 

19 

19 

11 

21 

2011 340 31 31 2 35 

2012 
301 

20 
20 

3 
33 

2013 290 na 5 na na 

2014 283 na 5 na na 

2015 241 na 3 na na 

2016 na na na na na 

2017 na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok    
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma emelkedést mutat. 2008. évtől a 

kedvezményben részesített gyermekek száma 34 fővel nőtt, ami az összlakosság 1,6%-a. A tartósan beteg, 
illetve fogyatékos gyermekek száma 2008 évtől a négyszeresére emelkedet, ami az összlakosság 
egészségromlásának a legkirívóbb eleme. Senki kérelmét el nem utasítottuk, a kedvezményben minden 
kérelmező részesült. Abban feltétlenül tovább kell még fejlődnünk, hogy ezen eseteket hatékonyabban 
tudjuk felderíteni és magunk is kezdeményezzünk eljárásokat. Azokat, akik a gyermekük testi, szellemi 
fejlődését nem tudják biztosítani, az önkormányzatnak feltétlenül támogatnia kell és ezen esetek 
feltárásában széles társadalmi össze fogást, kell megvalósítanunk. Feltétlenül meg kell mindent tennünk, 
hogy a családból kiemelt gyermekek mihamarabb visszakerüljenek abba a közegbe, ahonnan kénytelenek 
voltunk kiszakítani őket és a szülőknek minden támogatást meg kell adnunk, hogy a megfelelő feltételeket 
képesek legyenek biztosítani.  
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyegyenlőség érdekében a 

szociálisan rászorulók tanulmányainak támogatása. Sajnos ebben az évben nem tudtunk támogatást adni, 
mert az az egy pályázónk, aki jelentkezett, megfelelő időben és formában nem töltötte ki a kérelmet, így a 
gyermeke elesett a támogatástól. A következő évtől ennek a formának a propagálására nagyobb energiát 
fordítunk és egy szélesebb körű tájékoztatást valósítunk meg. 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer iránti igény a megfelelő publikálásnak 
köszönhetően (helyi újság, honlap) és ezáltal a jogosult igénybevevők száma emelkedett, melyet az alábbi 
létszámok is bizonyítanak: 
2013 évben 3 fő , 2014 évben 7 fő,   2015 évben 5 fő 
Az Arany János tehetséggondozó program  keretében a Képviselő-testület támogatásban részesíti azokat a 
középiskolába jelentkező tanulókat, akik  megpályázzák ezt a lehetőséget. 2014/15 tanévben 7, 2015/2016 
tanévben 6 fő, 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya. 

 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári étkeztetésben 
részesülők száma 

2008 42 77 3 77 5 119 

2009 
47 79 5 79 4 126 

2010 50 82 4 82 31 132 

2011 52 89 6 89 22 141 

2012 55 96 6 96 23 151 

2013 46   5 126 27 0 

2014 40 89 4 149 21 0 

2015 46 88 3 149 14 0 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok     

 

Az ingyenes vagy kedvezményes támogatások köre az utóbbi években kibővült. A támogatások nagy része 
a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kötődik. Ezáltal a legjobban rászoruló családok gyermekei 
jutnak ehhez a támogatáshoz. Ezek mellett az önkormányzat Szociális Bizottsága alkalmanként, de a  
rászorultságot figyelembe véve, a nélkülöző családok gyermekeinek ingyenes étkeztetést szavaz meg. 
Ebben az évben ez négy gyermeket érintett. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan csökkent, ez is 
bizonyítja a családok megélhetése javult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
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gyermekek részére ingyenesen biztosítja az önkormányzat az étkeztetést, a három vagy több gyermekes 
családok esetében 50 %-os a kedvezmény.  A nevelési intézmény (óvoda) esetében további ingyenes 
étkezést biztosítunk intézményi gyermekétkeztetés keretében. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él a településen. 
 

4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Alattyán Községben nincs szegregátum. 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 
1 28 

2009 1 31 

2010 1 30 

2011 1 32 

2012 
1 35 

2013 1 44 

2014 1 45 

2015 1 42 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Mint ez a táblázatból is kitűnik, évtizedek óta egy védőnő látja el a körzetet. 2008. évhez képest az 
ellátottak száma 80%-kal nőtt.  

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

 
Településünkön egy háziorvos látja el a feladatokat, aki egyben gyermekorvos is. Alattyán Községben nincs 
betöltetlen orvosi praxis.  
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
2014. évben a védőnői álláshely megüresedett, azóta helyettes védőnő látja el a feladatokat. Folyamatosan 
meghirdetésre kerül a védőnői álláshely a mielőbbi betöltés érdekében. 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott 

személyek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos által ellátott 
gyerekek száma  

2008 
0 559 58 559 

2009 
0 602 62 602 

2010 0 621 65 621 

2011 0 669 70 669 

2012 
0 702 89 702 

2013 0 738 99 738 

2014 0 769 112 769 

2015 1 788 123 788 

2016 na na na na 

2017 na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés   

 

c) gyermekjóléti alapellátás 

 

 

Alattyán községben évtizedek óta nincs bölcsőde. Az esetlegesen felmerülő igényeket fel tudjuk mérni, de 
pályázat, vagy központi anyagi erőforrás nélkül, önerőből ezt a feladatot nem tudjuk ellátni. Ugyan így a 
településen nincs családi napközi sem a már fenn említett indokok miatt. 

 

 

d) gyermekvédelem 

Településünkön működik gyermekjóléti szolgálat, amely a gyermek érdekeit védő személyes speciális 
szolgáltatás és a szociális munka eszköztárának felvonultatásával szolgálja a gyermekek és nem utolsó 
sorban a családok érdekét. 
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Feladataik: 
 
 
- a veszélyeztetettséget észlelő és a jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének megerősítése a megelőző rendszerben 
- a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének feltárása, megismerése 
- indokolt esetben az ellátások megállapításának kezdeményezése a település önkormányzatánál 
- a jelzőrendszer tagjainak koordinálása, együttműködés 
- évente legalább 6 alkalommal szakmaközi értekezlet, esetmegbeszélés 
- éves gyermekvédelmi tanácskozás szervezése 
- a gyermekkel és a családdal végzett szociális munka, a család működésében a funkcionális zavarok 
feltárása, orvoslása 
- családi konfliktusok feloldása, különösen a válás, gyermekelhelyezés és a láthatás esetében 
- egészségügyi, szociális ellátás, valamint a családsegítő szolgáltatás, hatósági beavatkozás 
kezdeményezése, a megtett intézkedések hatékonyságának vizsgálata 
- a védelembe vett gyermek gondozási, nevelési tervének elkészítése 
- javaslat a családból történő kiemelésre, valamint a kiemelt gyermek elhelyezésének meghatározása 
- a családgondozási feladatok szükség szerinti ellátása 
- utógondozó szociális munka biztosítása 
 
 
 
A gyermekeket érintő kiegészítő szolgáltatások: 
- tanácsadás különös tekintettel a családtervezési, pszichológiai, nevelés egészségügyi, mentálhigiéniás, jogi 
és káros szenvedélyek megelőzése területekre 
- kapcsolattartás biztosítása, szükség esetén helyiség biztosítása 
- konfliktuskezelési szolgáltatás szükség szerint 
-hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése 
- az esetleges örökbeadási feladatokban tevőleges segítség 
- a gyermekjogi képviselő munkájának támogatása 
- a nevelési, oktatási intézmények feladatainak segítése.  
 
 
 
Településünkön évek óta a körzeti megbízott feladatkörébe tartozik a D.A.D.A. program keretében történő 
oktatási, felvilágosítási feladat. 
 
 
 
2015. évi felülvizsgálat megállapításai: 2013-tól a jegyzői hatáskörből átkerültek a gyámhivatalhoz a 
gyermekek veszélyeztetettségével kapcsolatos ügyek. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai csoportok száma 3  

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
06.00 h-tól 17.00. h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 14 nap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 7 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 1 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

 

 

Településünkön egy óvoda működik egy telephellyel.  Az ellátás szintje jónak mondható. Minden 
kérelmező felvételt nyer az intézménybe. 

 
 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 
 
 
 

év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 
Ebből hátrányos / halmozottan 

hátrányos helyzetű (fő) 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 
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2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
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Mint ez a táblázatból is kitűnik, ezidáig senkit nem kellett helyhiány miatt elutasítani. Alattyán óvodájában 
100 férőhellyel számolva még kihasználatlan kapacitás is marad. Korábbi években csak a három évet 
betöltött gyermekek kérhették a felvételüket, de ettől az évtől már a fiatalabbakat is felvehetjük. Így az 
óvodai ellátás teljes körű és minden igényt kielégítő. Valamennyire a bölcsőde hiányát is kompenzálja, de ez 
nem mondható teljes körűnek. 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 
118 4 100 1 119 0 

2009 110 4 100 1 112 0 

2010 105 4 100 1 107 0 

2011 104 4 100 1 104 0 

2012 98 4 100 1 99 0 

2013 74 3 75 1 76 3 

2014 68 3 75 1 71 2 

2015 64 3 75 1 62 3 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     

 

 

Mint ez a táblázatból is látszik, minden óvodás korú gyermek megkapja az óvodai ellátást. Más 
településről nem jár át gyermek és innen sem jár át gyermek más településre. Az óvodában nem működik 
gyógypedagógiai csoport, mert idáig erre igény nem merült fel.  

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2014-2015. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Székhely           

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  20   15  21  12  0 68  

Más településről bejáró gyermekek létszáma   0 0   0  0  0  0 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

 13 7  6  12  0  38  

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

3  1  3   3 0   10 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

3   7  3 2  0  15 

 

 

Alattyánban nem csak a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek részesül óvodai ellátásban, hanem 
minden gyermek. Sajnos, a beíratott gyermekek 63% hátrányos helyzetű, míg 32% halmozottan hátrányos 
helyzetű, amelyet kimagaslóan magas értéknek tekintünk. Az esélyegyenlőségi tervvel ezen a mutatón is 
szeretnénk változtatni. 
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2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

30 fővel csökkent az intézménybe beíratott gyermekek száma. A változás a születések számának 

 csökkenésével magyarázható. 

 
4.4.5.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár 
 

Óvodai 
körzeten-

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 

összes hh 
gyerme-

kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

aránya a körzet 
óvodásainak 

össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme-

kek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak 
össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1  98  62  31  98  62  63%  31  32% 

         

         

         

         

         

         

Összesen  98  62  31  98  62  63%  31 32% 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
2016. évi felülvizsgálat:  
4.4.5.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár 
A táblázat az óvodai körzethatár 2014/2015 nevelési év adatait tartalmazza. 

Óvodai 
körzeten-

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 

összes hh 
gyerme-

kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

aránya a körzet 
óvodásainak 

össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme-

kek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak 
össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1  75  28  16  68  28    16   

         

         

         

         

         

         

Összesen  75  28  16  68  28    16  

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
 
 

A településen egy óvodai körzet van, a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekek számát minden 
esetben figyelemmel kísérjük, és rájuk fokozott gondot fordítunk. Szerencsés helyzetben vagyunk a 
kapacitás kihasználtsággal, mert helyhiány miatt nem kellett még gyermeket elutasítanunk. 
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4.4.5.b. számú táblázat - Óvodai létszám-megoszlás 
 

 Székhely:  Létszám hh fő hh arány % hhh fő hhh arány % 

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési 
igényű 

gyermekek 
aránya a 
csoport 

összlétszámához 
viszonyítva 

Csoport1  23  12 52  8  35 12   8 3  13%  

Csoport 2  13  8  61  3 23  8  3  3  23% 

Csoport 3  15  7  46  9 60  7  9  1  6% 

Csoport 4  47  35  74  11  23  35 11   6 13% 

Csoport 5  0  0  0  0 0  0   0  0  0 

Csoport 6  0  0  0  0  0  0 0   0  0 

Összesen  98  62 63   31  31  63 63  10  13%  

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 

 

A táblázatból világosan kivehető, hogy a legnagyobb csoportba jár a legtöbb halmozottan hátrányos 
gyermek. Egyébként a létszámaránynak megfelelően, egyenletesen oszlik el a számuk, ami azt mutatja, egy 
fokozatosan és masszívan újratermelődő problémával állunk szembe.  

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

 

 2014/2015
. év 

beíratott 
hátrányo

s 
helyzetű 
gyermek

ek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozás

ban 
részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

Székhely             

Csoport 1 
6 2 6 3 2 3 

Csoport 2 

11 1 11  8 3 8 
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Csoport 3 
11 2  11 5  2 5 

       

Csoport 4                   0  0 0 0  0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 28 5 28 16 7 16 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 6 
évesnél 
idősebb 
gyermekek  

0 0 0 0 0 0 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 7 
évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgál
at 
véleménny
el) 

0 0 0 0 0 0 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A 75 fő összes gyermekből 28 fő hátrányos helyzetű, a korábbi probléma változatlanul fennáll. 

 

 

 

4.4.6. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 
 
 

Általános iskola 
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 89 81 170 62 36,5% 

2011/2012 81 78 159 56 35,2% 



 62 

2012/2013 76 69 145 47 32,4% 

2013/2014 95 69 164 68 41,5% 

2014/2015 94 66 160 81 50,6% 

2015/2016 91 65 156 72 46,2% 

2016/2017 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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Az általános iskolai tanulók létszáma egy csökkenő tendenciát mutat. Ez nagyjából megfelel az országos 
statisztikai átlagnak. Ebből is látszik, településünk elöregedő. 
 
 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A tanulólétszám stabil, évek óta 150-165 fő között mozog. 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
 

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma  189 X 

Más településről bejáró általános iskolások  8 4% 
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Más településről bejáró hh gyerekek   0 0 

Más településről bejáró hhh gyerekek    8 4% 

Más településre eljáró általános iskolások  52 27% 

Más településre eljáró hh gyerekek na na 

Más településre eljáró hhh gyerekek    0 0 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  17 9% 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  89 47% 

 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

2014/2015 év nevelési adatai 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 248 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 6 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 82 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 51 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 41 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 
4 4 

8 
0 0 

0 1 
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2011/2012 

4 4 
8 

0 0 

0 1 

2012/2013 

4 4 

8 

0 0 

0 1 

2013/2014 5 4 9 0 0 0 1 

2014/2015 5 4 9 0 0 0 1 

2015/2016 5 4 9 0 0 0 1 

2016/2017 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar       
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Világosan kivehető, hogy a lakosság 27%-nak nem felel meg a helyi iskola, így ők a környező településekre 
járatják iskolába a gyermekeiket. Ez döntően Jászberény város. Az is látszik, hogy a tanulók 47%-a 
halmozottan hátrányos helyzetű, ami kiugróan magas érték. A más településről bejárók számarány 4%, ami 
konkrétan Jásztelek településről történő bejárást jelent, mivel ott a felső tagozatot megszüntették, mivel a 
törvényi minimum létszámot nem tudták prezentálni.  

 

e) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A gyermekjóléti szolgálat esetszámai folyamatos stagnálást mutatnak. Az esetszám 2008. évtől közel 
azonos, ami azt mutatja, hogy a halmozódó problémák ellenére az ellátás színvonala javult. 2010. évtől 
átmeneti nevelésbe 15, tartós nevelésbe 0, ideiglenes hatályú elhelyezésbe 16, míg családi pótlék 
felfüggesztése 6 esetben történt meg.  
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f) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

A halmozottan hátrányos helyzetben levők esélyegyenlőségét növeli a települési Művelődési Központ, a 
Könyvtár, valamint a települési sportpálya. Tanítási időn kívül lehetőség van az Általános Iskola 
tornatermének használatára is.  

 

 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mindannyian ingyenesen étkeznek és ez a szám 
lefedi a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát. Ezen kívül négy fő esetében úgy döntött a 
település Képviselő- testületének Szociális Bizottsága, hogy térítésmentes étkezést biztosít ezen gyermekek 
számára. Ezt a jogot továbbra is fenntartja a Szociális Bizottság magának. 

 

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

 

A mai napig nem érkezett egyetlen társszervtől, de magánszemélytől sem jelzés, hogy hátrányos 
megkülönböztetés történt volna. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

Alattyán település minden lakosának egyforma mértékben lehetővé teszi a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést. Nem alkalmaz pozitív diszkriminációt, hanem minden esetben a rászorultságot veszi 
figyelembe, objektív adatok alapján. 
 

4.5. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik- e 
nyolc általános iskolai végzettséggel. Amennyiben egyik szülő sem rendelkezik nyolc általános iskolai 
végzettségnél magasabb képesítéssel, úgy kérheti, hogy gyermekét minősítsék halmozottan hátrányos 
helyzetűnek. A kérelemről a gyámhatóság határozattal dönt. Sajnos az általános iskola tanulóinak 47% 
halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
 
4.5.1. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

 

 2014/2015
. év 

beíratott 
hátrányo

s 
helyzetű 
gyermek

ek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozás

ban 
részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

Székhely             

Csoport 1 
6 2 6 3 2 3 
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Csoport 2 

11 1 11  8 3 8 

Csoport 3 

11 2  11 5  2 5 

Csoport 4 
0  0 0 0  0 0 

Csoport 5 0 0 0 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 28 5 28 16 7 16 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 6 
évesnél 
idősebb 
gyermekek  

0 0 0 0 0 0 

A 
csoportok 
összlétszá
mából a 7 
évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgál
at 
véleménny
el) 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

A beíratott gyermekek fele halmozottan hátrányos és több mint a fele hátrányos helyzetű. Sajnos ez a 
tendencia csak emelkedést mutat.  

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai:  

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma  

A beíratott hátrányos helyzetű gyermekek létszáma 62 ről 28 főre csökkent, a fejlesztő foglalkozásban 
részesülő hátrányos helyzetű gyermekek száma: 7 ről 28 főre emelkedett, a beíratott halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 31 főről 16 főre csökkent, a fejlesztő foglalkozásban részesülő 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 6 főről 16 főre emelkedett. A 2014/2015. 
vizsgálatában. 

 

 

 

 

 

 



 67 

 

 

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

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 
rendszerű oktatásban 

tanév 

fő % 

2010/2011 20 100 

2011/2012 20 100 

2012/2013 11 82 

2013/2014 12 92 

2014/2015 17 100 

2015/2016 na na 

2016/2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
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Mint ez világosan látható, ebben az évben történt a nyolcadik osztályban lemorzsolódás és ami súlyosabb 
probléma, hogy a megbukottak mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt. Mivel idáig 
minden tanuló sikeresen befejezte eddig a nyolc osztályt, ezt, mint egyedi esetet kezelhetjük. 

 

4.5.3. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 
 

2014-2015. 
tanév 

                            

Telephely1 
(szükség 
szerint, 
töröljön 
vagy 
szúrjon be 
plusz 
sorokat) Ta

go
za

t 
m

e
g-

n
e

ve
zé

se
  

Lé
ts

zá
m

 

N
ap

kö
zi

s 

B
e

já
ró

 

 H
át

rá
n

yo
s 

h
e

ly
ze

tű
e

k 

lé
ts

zá
m

a 

H
H

 t
an

u
ló

k 
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án
ya

 a
z 

o
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zá
m

áh
o

z 
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sz

o
n
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  H
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m
o
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h
át
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n
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s 

h
e

ly
ze

tű
e

k 

lé
ts

zá
m

a 

 H
H

H
 t
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u

ló
k 
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án

ya
 

az
 o

sz
tá

ly
 lé

ts
zá

m
áh

o
z 

vi
sz

o
n

yí
tv

a 

Sa
já

to
s 

n
e

ve
lé

si
 

ig
é

n
yű

 t
an

u
ló

k 

lé
ts

zá
m

a 

SN
I t

an
u

ló
k 

ar
án

ya
 a

z 

o
sz

tá
ly

 lé
ts

zá
m

áh
o

z 

vi
sz

o
n

yí
tv

a 

SN
I t

an
u

ló
k 

sz
ám

áb
ó

l 

a 
h

h
h

 t
an

u
ló

k 
sz

ám
a 

Év
is

m
é

tl
ő

k 
sz

ám
a 

M
ag

án
-t

an
u

ló
k 

sz
ám

a 

Lé
ts

zá
m

, a
m

e
ly

n
e

k 

al
ap

já
n

 in
te

gr
ác

ió
s 

n
o

rm
at

ív
át

 ig
é

n
ye

ln
e

k 

1. 
évfolyam A 
osztály 

0 21 20 0 2 10% 1 5% 2 10% 0 1 0 23 

1. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 21 

2. 
évfolyam A 
osztály 

2/A 21 17 0 5 24% 2 10% 0 0% 1 0 0 0 

2. 
évfolyam B 

2/B 18 16 0 10 56% 4 22% 4 22% 0 1 0 22 
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osztály 

3. 
évfolyam A 
osztály 

3/A 18 13 0 3 17% 3 17% 0 0% 0 1 0 18 

3. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

4. 
évfolyam A 
osztály 

4/A 19 12 0 1 5% 5 26% 0 0% 0 0 0 19 

4. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

5. 
évfolyam A 
osztály 

5/A 17 3 0 9 53% 5 29% 0 0% 0 0 0 17 

5. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

6. 
évfolyam A 
osztály 

6/A 16 0 0 11 69% 7 44% 0 0% 0 1 0 17 

6. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

7. 
évfolyam A 
osztály 

7/A 18 0 5 9 50% 7 39% 1 6% 0 3 2 19 

7. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

8. 
évfolyam A 
osztály 

8/A 18 0 1 12 67% 5 28% 0 0% 1 2 2 18 

8. 
évfolyam B 
osztály 

0 0 0 0 0 
#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
0 

#ZÉRÓOS
ZTÓ! 

0 
#ZÉR
ÓOS
ZTÓ! 

0 0 0 0 

Összesen:   
16
6 

81 6 62 37% 39 23% 7 4% 2 9 4 174 

Forrás: 
Önkormányzati, 
intézményi adatok, 
KIR             

 

Alattyán településen egy általános iskola működik, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
működésében. A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma 0% és 100% között mozog 
osztályokon belül, ami azon felül, hogy szélsőségesen magas, egyes esetekben átlag fölöttinek mondható. A 
sajátos nevelési igényű gyermekek száma 5-10% között mozog és van, ahol 0%.  

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A táblázat az intézményben tanulók összetételét mutatja, az osztálylétszámok minden évben közel 
azonosak. A HH. gyermekek aránya az előző évekhez képest jelentősen csökkent a jogszabályi változások 
miatt. A 2012/2013-as tanévben a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma 97 fő, míg a 2014/2015-ös 
tanévben 39 fő.  
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4.5.4 számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
 

 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 0% 7,6% 0% 0% 0% 0% 

2009/2010 0% 0% 11,76% 70,5% 0% 0% 

2010/2011 0% 0% 0% 0% 5% 5% 

2011/2012 11,76% 11,76% 
0% 0% 0% 0% 

2012/2013 4,8% 6,9% 
0% 0% 0% 0% 

2013/2013 4,8% 6,8% 
0% 0% 0% 0% 

2014/2015 4,3% 12% 
1% 5% 0% 0% 

Országos 
átlag 

2014/2015 
na na na 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

A lemorzsolódás hullámzó képet mutat. Míg volt olyan év, hogy senki nem ismételt osztályt, ennek az 
aránya  a 2011/2012. tanévben 11,76%, ami jóval az országos átlag fölé emelkedett. Épp ilyen kiugróan 
magas érték mutatkozott a 2009/2010. évben mikor i a halmozottan hátrányos gyermekek között 70% 
fölötti volt a magántanulók aránya. Ez később az országos átlag alá esett vissza. A 250 órát meghaladó 
hiányzás nem jellemző, egy esetben fordult elő a 2010/2011. tanévben, de az alacsony osztálylétszám miatt 
ezt 5% kell vennünk. 

 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

Az évfolyamismétlők aránya évek óta szinte azonos, a HHH-s tanulók között az arány magasabb, de a 
2014/2015 tanév kivételével szintén azonos értékű. 2014/2015-ben a Jásztelekről átjáró magántanulók 
emelték meg az arányt. 

 

4.5.5. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 
 

Nem tanult 
tovább 

  
Gimnázium 

(%) 

Szakközépisk
ola (érettségit 

adó képzés) 
(%) 

Szakiskolai 
képzés (%) 

Speciális 
szakiskola 

(%) (%) 

  

összl
étsz
ámo

n 
belül 

HHH
-

tanu
lók 

köré
ben 

összléts
zámon 
belül 

HHH
-

tanu
lók 

köré
ben 

összléts
zámon 
belül 

HHH
-

tanu
lók 

köré
ben 

összlé
tszám

on 
belül 

HHH
-

tanu
lók 

köré
ben 

összlé
tszám

on 
belül 

HHH-
tanulók 
körébe

n 
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200
8/2
009 

30,7
%  

0%  30,7%  0%  38,4%  
7,6%

  
0%  

15,3
%  

0%  0%  

200
9/2
010 

0%  0%  29,4%  
29,4

%  
29,4%  

29,4
%  

5,8%  5,8% 
11,76

%  
11,76%

  

201
0/2
011 

15%  5%  20%  20%  20%  20%  5%  5%  5%  5%  

201
1/ 

201
2 

 5,8
% 

 6% 11,7%  
11,7

%  
11,7%  

11,7
%  

5,8%  
5,8%

  
na  na  

ors
zág
os 

átla
g: 

201
1/2
012 

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok. 
Az adatok azt mutatják, hogy a továbbtanulási kedv és eredményes beíratkozás alacsonyabb, mint az 

országos átlag. A halmozottan hátrányos gyermekek közül 2008 és 2010. évek között senki nem tanult 
tovább gimnáziumban. Ennek az okait célszerű később feltárni, mert a magas szinten képzett szakemberek, 
szakmunkások esetében már elengedhetetlen az érettségi. A hátrányos és halmozottan hátrányos 
gyermekek a szakiskolai oktatást preferálják, ami elhelyezkedési esélyeiket rontja.  

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 

 

 
4.5. 6. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 3  0  

Szaktanítást végző tanítók száma  2  0 

Szaktanítást végző tanárok száma  5  1 

Gyógypedagógusok létszáma  1  0 

Gyermekvédelmi felelős  1  0 

Iskolaorvos  0  1 

Iskolapszichológus  0  1 

Kisegítő személyzet  4  0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

 2014/2015 tanév Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 
3  0  
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Szaktanítást végző tanítók száma 
5  0 

Szaktanítást végző tanárok száma 
 5  1 

Gyógypedagógusok létszáma  1  0 

Gyermekvédelmi felelős 
 0  0,5 

Iskolaorvos  Háziorvos  0 

Iskolapszichológus  0  0,5 

Kisegítő személyzet 
 5  0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Fő

Nem szaktanítást végző
tanító

Szaktanítást végző
tanítók száma

Szaktanítást végző
tanárok száma

Gyógypedagógusok
létszáma

Gyermekvédelmi felelős

Iskolaorvos

Iskolapszichológus

Kisegítő személyzet

 
 

 
Az iskola személyi feltételei, ha nem is maximálisan ideálisak, de megfelelőek. Egy szaktanár hiány 
mutatkozik, aki helyett egy tanító látja el a feladatot, és igen nagy hiányát látjuk egy pszichológusnak, 
tekintettel a sok halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre. Ezt jelenleg a pedagógiai szakszolgálat 
biztosítja a részünkre. Az iskolaorvos mint hiány nem okoz problémát, mert a házi orvos, aki egyben 
gyermek orvos is ellátja ezt a feladatot. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Személyi feltételek - hiányzó létszámok (fő) 

0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 

Nem szaktanítást végző tanító 

Szaktanítást végző tanítók száma 

Szaktanítást végző tanárok száma 

Gyógypedagógusok létszáma 

Gyermekvédelmi felelős 

Iskolaorvos 

Iskolapszichológus 

Kisegítő személyzet 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő az ellátást akkor kapja, ha nyilatkoznak, 
hogy a szülők az általános iskola nyolc osztályánál magasabb végzettséggel nem rendelkeznek. A 
kérelemnek helyt adva a gyámhatóság határozattal dönt. Mint az a fenti táblákból kiderül, a halmozottan 
hátrányos gyermekek száma kirívóan magas akik közül mindenki halmozottan hátrányos helyzetű..  

 

d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Jelenleg egyetlen hátránykompenzáló programban sem vesz részt a Gerevich Aladár Általános Iskola.  

Feltétlenül ezekről tájékozódni kell és a szükséges lépések megtétele után ki kell dolgozni a 
hátránykompenzáló programok rendszerének adaptálását. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Étkeztetési támogatás, nyári étkezés szervezése 
A gyermekek alapvető ellátásának biztosítása főleg 
étkeztetés szempontjából. 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot a 
legtöbben nevelési, magatartási és viselkedési 

problémákkal keresik fel. 
BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázat fenntartása, 
más tanulást segítő támogatás felkutatása. 

Az ügyfelekben a gyermeknevelés és a 
példamutatás fontosságának felismertetése. Más 

intézmények (iskola, önkormányzat) 
esetmegbeszélések formájában a segítség 

módjának meghatározása, az elvárt követelmények 
tudatosítása. 

Ösztöndíj program folyamatos működtetése. 

Gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése       Folyamatos családgondozás keretében életvitelből 
                                                                                   eredő problémák megoldásának elősegítése. 

 
.        
 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
 
A gyermekjóléti szolgálat 2015. év folyamán a jelzések alapján 76 gyermekkel vette fel a kapcsolatot és 
végzett valamilyen szakmai tevékenységet. Ezek közül 31 gyermeket gondozott. A gondozott gyermekek 19 
családból kerültek ki. Rajtuk kívül még a nevelésbe vett gyermekek családjai kerültek gondozásba 7 család. 
A nevelésbe vett gyermekek száma 10 fő. (Hasonló számokat lehet kimutatni a 2013-2014. években is). 
Szakmai segítség keretében belül 452 főt információnyújtásban, 66 főt, segítő beszélgetés formájában, 256 
fő részére tanácsadással, Családlátogatás 396 fő, segítettünk 2015. évben.  
Az első beazonosított probléma megvalósult, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma magas 
számmal csökkent, a további fenntartása nem indokolt, ezért töröljük. A második beazonosított probléma 
nem valósítható meg, az estmegbeszélések nem a településen bonyolítódnak, törlésre kerül. 
Új beazonosított probléma: 1. Étkeztetési támogatás, nyári étkezés szervezése, 2.) BURSA HUNGARICA 
ösztöndíj pályázat fenntartása, más tanulást segítő támogatás felkutatása. 3. Gyermekek 
veszélyeztetettségének megszüntetése        
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nők tekintetében ugyan törvényi szabályozás létezik a hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére, 

ennek megvalósulása mégis több esetben kérdéses. A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az 
egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. Mindezek ellenére az országos statisztika azt mutatja, 
hogy a hasonló képzettséggel és hasonló munkakörben dolgozó nők keresete alacsonyabb, mint a férfiaké. 
Az Ebktv. Megfogalmazza a közvetett és a közvetlen diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy a személy 
olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányos helyzetbe, amelyet nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként 
említi a törvény a nemet, a családi állapotot, az anyaságot és a terhességet.  

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 999 1164 400 351 37 26 

2009 999 1171 384 350 68 51 

2010 1003 1162 375 344 77 41 

2011 989 1134 352 326 89 64 

2012 991 1129 341 313 88 61 

2013 694 542 na na 41 47 

2014 682 640 na na 57 54 

2015 656 634 na na 46 43 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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Alattyán településen nem jellemző a nők munkaerő piaci hátránya, illetve diszkriminálásuk. A táblázatban 

található mutató számok arról adnak tájékoztatást, hogy nemenként hogyan sújtja a munkanélküliség a 
lakosokat. Jelen állapot szerint a munkanélküliek között a férfiak felülreprezentáltak.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 

 
Foglalkoztatást segítő és képzési 

programok száma adott évben 
résztvevők száma résztvevő nők száma 

2008 2  3 2 

2009 1  2 0 

2010 2  2 1 

2011 2  3 1 

2012 3  5 3 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A képzési programok kizárólag azok, amelyeket a Jászberényi Munkaügyi Központ szervez. Itt egy 
hullámzás figyelhető meg a nők részéről, hiszen elférfiasodott szakmákra, illetve nehéz fizikai munkát 
kívánó szakmára nem szívesen jelentkeznek továbbképzésre. Külön probléma még, hogy egyesek el vannak 
zárva ettől a továbbképzési formától, mert mint kisgyermekesek, nem tudnak képzésen hosszabb időt 
tölteni Jászberényben. Sajnos, településünkön nincs bölcsőde, amely ezt a problémát még súlyosabbá teszi. 
Itt helyi igényfelméréssel, a településen megvalósítható továbbképzés megvalósítását feltétlenül 
kezdeményezni kell.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
5.1.3. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2008 400 14 302 84 0 0 0 0 

2009 384 17 296 71 0 0 0 0 

2010 375 18 288 69 0 0 0 0 

2011 352 17 289 46 0 0 0 0 

2012 341 16 273 52 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

Világosan látszik az adatokból, hogy a munkanélküli nők körében a legtöbben a nyolc általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők köréből kerülnek ki. Diplomával rendelkező munkanélküli nő 2008. év óta nem 
volt Alattyán településen. Az adatok segítséget nyújtanak abban, hogy a foglalkoztatást segítő programokat, 
képzéseket hatékonyabbá tudjuk tenni. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Jelenleg erről nem áll rendelkezésre információ. Bejelentés nem érkezett ezen ügyben. 

 
 
 
5.1.4. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  
 

 Esetszám 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Mint az a táblázatból is kiderül, a mai napig sem lakos, sem társszerv nem jelzett vissza azzal 
kapcsolatban, hogy hátrányos megkülönböztetést javasolt volna. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenség nem 
létezik, inkább annak burkolt, rejtett formájára utal. 

 

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.) 
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5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  
 

bölcsődei 
férőhelyek  

száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2008 63 0 0 0 0 0 0 

2009 61 0 0 0 0 0 0 

2010 59 0 0 0 0 0 0 

2011 57 0 0 0 0 0 0 

2012 54 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

A táblázat adataiból kiviláglik, hogy Alattyán településen nincs bölcsőde. Ez kifejezetten hátrányos a 
családtervezési és a munkavállalási szempontokból. Az óvoda nyitva tartása rugalmasan alakul a 
munkavállaló nők munkaidejéhez és valamelyest segítséget jelent, hogy már a két és féléves gyermekek 
beíratása is lehetséges. Mindezek együttesen sem pótolják a bölcsőde hiányát, amelyet a település anyagi 
erőforrás hiánya miatt ezidáig nem tudott létrehozni. Családi Napközi nincs a településen 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 
1 63 

63 

2009 1 61 61 

2010 1 59 59 

2011 1 57 57 

2012 1 54 54 

2013 1 44 44 

2014 1 45 45 

2015 1 42 42 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A kisgyermekek egészségi állapotának felügyeletén kívül a védőnő terhes-gondozást is végez. Feladata, 
hogy mindig biztosítva legyen a gyermekek mentális és szomatikus fejlődése. A családok napi életével 
megismerkedve, ezt a feladatot mintegy belülről el tudja látni. A családokon kívül szoros kapcsolata van az 
intézményekkel, az orvossal és a hatóságokkal. A védőnő, mint specializált szakember hatékonyan 
segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szoros összefüggésben áll az ellátandó gyermekek 
létszámával, valamint az együttműködési hajlandósággal. A védőnő iskola-egészségügyi feladatokat is ellát. 
Jelenleg egy védőnői körzetünk van, évtizedek óta ugyan az a személy látja el a feladatokat. A családokat 
generációkra visszamenőleg ismeri. Eddig nem volt olyan magas az esetszám, amely az ellátást 
veszélyeztette volna és az előrejelzések szerint nem is lesz. 

 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

 

2014. augusztus 1-jével a védőnői álláshely tartósan betöltetlen, a védőnői feladatokat megbízási 
szerződéssel Jászalsószentgyörgy védőnője látja el heti 20 órában. Az ellátottak száma a táblázatból is 
kitűnik, hogy folyamatosan csökkenő. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges 
feljelentések száma 

bírósági ítélet 

2008 5 0 0 

2009 2 0 0 

2010 6 0 0 

2011 3 1 0 

2012 4 0 0 

2013 0 0 0 

2014 1 1 0 

2015 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, Gyer.jó.,KMB 
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A táblázatból kiderül, hogy a családi erőszak tekintetében egy igen hullámzó, de inkább csökkenő tendencia 
van folyamatban. A nőket ért családon belüli erőszak, inzultus atrocitás, ismerve a nemzetközi adatokat, 
sokkal nagyobb mértékű, mint azt gondolnánk. A számszerű adatokból is világosan látszik ez a lappangó, 
mégis jelen lévő forma. A rendőrség riasztásáig még eljut az áldozat, de már intézkedés ritkán történik, 
esetünkben pedig bíróságig el sem jut az ügy. Épp ezért teljes körű vizsgálatot ezen a téren lehetetlen 
végezni, de az esetek felderítésében az orvos, a védőnő, az iskolai pedagógus és az önkormányzat 
ügyintézője is nagy segítségre lehet. Jellemzően az áldozatok nem szívesen beszélnek erről a témáról, 
valamint tartva a család széthullásától, inkább eltűrik az erőszakot.  
 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A családon belüli erőszak a településen elvétve fordul elő, (három év alatt egy eset) a családon belüli 
problémákat a Gyermekjóléti Szolgálat  a védőnő, a körzeti megbízott és a polgárőrség helyszíni 
elbeszélgetéssel megoldja. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 0 1 0 0 

2009 0 1 0 0 

2010 0 1 0 0 

2011 0 1 0 0  

2012 0 1 0 0  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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Alattyán településen nincs anyaotthon, viszont elérhető távolságban, Szolnokon van, 34 km-re. A 
Gyermekjóléti Szolgálat alkalmazottja ezzel tisztában is van, ha az ügyfelek nem is tudják ezt és krízis 
helyzetben segítséget és ezzel kapcsolatos tájékoztatást, tudnak adni. A krízishelyzetben lévő nők számára 
kardinális kérdéssé válik az idő, ezért a várólistával működő intézmények gyakran képtelenek segíteni. A 
Családsegítő Szolgálat évek óta a település megelégedésére tevékenykedik. Sajnálatunkra pszichológusi 
szolgáltatást csak külön esetre tudunk igényelni, amelynek fokozása célszerű lenne. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
 

 Képviselőtestület tagja 
Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 5 5 0 0 0 0 

2009 5 5 0 0 0 0 

2010 6 1 0 0 0 0 

2011 6 1 0 0 0 0 

2012 6 1 0 0 0 0 

2013 6 1 0 0 0 0 

2014 2 5 0 0 0 0 

2015 2 5 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
A 2014. évi helyi választások eredményeként a nők aránya nagyobb a férfiakénál a képviselő-testületben.  
 

Az azonos jogok érvényesítésének érdekében elengedhetetlen a közéleti képviselet. Az Alaptörvény XV. 
Cikkelye úgy fogalmazza ezt meg, hogy a nők és a férfiak közel azonos jogi, politikai, gazdasági, szociális, 
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kulturális és jogi tekintetben azonos képviselettel kell rendelkezzenek. A közös érdeket az szolgálja a 
legjobban, ha a nők a közéletben közel azonos súllyal és számmal vesznek részt mint a férfiak. A táblázat 
adatai azt mutatják, hogy míg 2009. évig öt nő vett részt a képviselő- testület munkájában, addig 2010. 
évtől már csak egy. Ennek okait fel kell tárni, melynek egyik oka lehetett a 2010. évi választások után a 
képviselő- testület tagjainak 3 fővel való csökkentése.  

 

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

Nem jellemző Alattyán településen, hogy lenne kimondottan csak a nőket érintő helyi probléma. A helyben 
működő civil szervezetekkel karöltve feltétlenül erőfeszítéseket kell tenni ezen problémák nevesítésére, de 
mind a mai napig erre visszajelzés nem érkezett. Jelenleg az információ gyűjtés szakaszában vagyunk és az 
érintettekkel karöltve dolgozunk ki megoldási tervet, amennyiben a problémát sikerül nevesíteni.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az alacsony foglalkoztatottsági ráta és az 
 alacsony iskolai végzettség, 

 

Adatbázis kiépítése, milyen munkaerő piaci kínálat 
és kereslet van. Az átképzésre, alternatívákra 

koncentrálva lehetőleg piacképes, helyi szinten 
megvalósítható átképzési program kidolgozása. A 

nőknek folyamatos tájékoztatás a lehetőségekről és 
a munkaerő kívánalomról.  

Járási Foglalkoztatási Osztály által nők részére 
ajánlott képzési lehetőségek maximális 

kihasználása, ezzel elhelyezkedési lehetőségeik 
bővítése 

A családon belüli erőszak látens jellege Az erőszak visszaszorításának érdekében szemlélet 
váltás. A látens esetek felderítése, az áldozatok 

megsegítése. Lehetőleg pszichológus bevonása a 
felderített esetek kezelésébe. Az áldozatokat meg 

kell ismertetni a jogaikkal és a lehetőségeikkel 

Helyi munkahelyek korlátozottsága 
 

Start program bővítése, nők foglalkoztatására 
programok kidolgozása. 

 

Részmunkaidőben történő foglalkoztatás hiánya Részmunkaidős igények felmérése. 
               

 
A 2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített 
intézkedési tervek vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette: 
Alacsony foglalkoztatási ráta és alacsony iskolai végzettség a nők esetében: Adatbázis kiépítése nem 
megoldott, az önkormányzatnak erre nincs meg a technikai felszereltsége és személyi lehetősége, ezért ez 
módosításra került. A Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya nyilvántartja a munkaerő kínálatot 
és piacot. Az átképzés szintén a Foglalkoztatási Osztály támogatásával valósul meg helyi szinten, az 
önkormányzat adja a helyet a képzés lebonyolítására, ezt a továbbiakban is biztosítjuk. A településen 
rendkívül ritka az, hogy az intézményekben álláshely üresedik meg. Amennyiben igen, akkor természetesen 
mindenek előtt igyekszünk azt helyi lakossal betölteni. A megfogalmazott képzésekkel kapcsolatos IT 
megvalósult. Átképzési programokat a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya szervezi, a település részt vesz 
a programokon,  2014 évben  15 fő nő házi szociális gondozói, 8 fő nő műanyaghegesztő képzésen vett 
részt, 2016 évben 47 fő nő közfoglalkoztatottból 8 fő  nő vesz részt  állatgondozó és dajka képzésen. Ezen 
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túlmenően helyi szintű képzés szervezésre nincs lehetőség technikai és személyi okok miatt, a 
Foglalkoztatási Osztály által ajánlott létszámot is nehezen tudjuk feltölteni. Ugyanakkor a  nők képzésének 
és átképzésének további elősegítése érdekében szükségesnek tartjuk a IT képzésre vonatkozó 
beazonosított probléma megismétlését  a következő felülvizsgálat időpontjáig.  
A családon belüli erőszak mint beazonosított probléma  az utóbbi időben nem volt a településen, Az IT 
megismétlése nem indokolt. 
Új beazonosított probléma felvétele: a helyi munkahelyek korlátozottsága., részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás hiánya 
Fejlesztési lehetőségek:  Start program bővítése nők részére programok kidolgozása. Igények felmérése. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 

 

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 

2008 261 461 722 

2009 260 430 690 

2010 253 407 660 

2011 246 388 634 

2012 237 372 609 

2013 148 250 398 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Az adatokból kitűnik, hogy 2008. évtől 2012. évig a nyugdíjasok száma majdnem 15%-kal csökkent. Sajnos 

az idős kori halálozások száma megemelkedett. Ezekben az esetekben még fel kell deríteni azon esetek 
számát, akik már elérték a nyugdíjas kort, de ellátásban nem részesülnek. Az esetük azért fontos, mert az 
időskorúak terén ők a legkiszolgáltatottabbak és gyakran nem élnek jelzéssel szorult helyzetüket tekintve. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

6.2.1. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 
 

Intézkedések, 
pályázatok száma a 

településen 
Önkormányzati 

Munkaügyi 
Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

 db db db db db 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013 0 1 0 0 0 

2014 0 1 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

 

Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal. Az idősek jellemzően háztáji gazdálkodással 
foglalkoznak, állandó jellegű munkát nem vállalnak, tekintettel arra, hogy a képzett, fiatal munkavállalók 
sem tudnak mindig elhelyezkedni. Számukra a kettős finanszírozás elvének megfelelően a nyugdíjas kort 
elérve nyugállományba vonulnak a közszférából. Oka az, hogy a nyugellátás és a nyugdíj között kell 
választaniuk. A ledolgozott évek után a nyugdíj megközelíti a kereset összegét, így esetükben a 
munkavállalás hátrányosan érinti őket. Ezen elvek mentén arról sincs tudomásunk, hogy részükre 
tanfolyamokat, képzéseket szerveznének. A jelen törvényi szabályozás a közszférában ezt a réteget leírta, 
azt sejtetve, hogy a tapasztalatra nincs szükség 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

6.2.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén  
 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma év 

fő fő % fő fő % 

2008 59 59 100% 23 0 0% 

2009 101 101 100% 4 0 0% 
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2010 99 99 100% 5 0 0% 

2011 133 133 100% 10 0 0% 

2012 112 112 100% 23 0 0% 

2013 88 11 13% 41 8 20% 

2014 111 16 14% 40 8 20% 

2015 89 16 18% 39 13 33% 

2016 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés, TeIR      
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A hátrányos megkülönböztetés kimutatása is igen nehéz, a felmérése pedig szinte lehetetlen, épp ezért 
létezésére hivatkozni csak dedukció útján vagyunk képesek. A szakirodalom és a felmérések azt mutatják, 
hogy a munkaerő- piaci helyzetnek az idősebb korosztály kiszolgáltatottabb. Ennek alapján arról kértünk 
adatokat a Munkaügyi Központtól, hogy hány regisztrált munkanélküli van a településen és ezek életkori 
megoszlása milyen. A táblázatból kiviláglik, hogy a munkanélküliek száma az 55 év felettiek között 1-2% 
között mozog, míg tartós munkanélküli nincs közöttük. 
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2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

Településünkön dokumentáltan nem kimutatható. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 

64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

fő fő % 

2008 432 23 5% 

2009 321 21 7% 

2010 312 22 7% 

2011 400 16 4% 

2012 368 13 4% 

2013 320 15 5% 

2014 318 17 5% 

2015 332 22 7% 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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64 évnél idősebbek
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Amint az a táblázatból is látszik, a nappali ellátásban részesülők arány soha nem haladta meg a az időskorú 
lakosság számarányának 7%-át, mely már két éve 4%-on stagnál. Ennek okai között nem a szociális helyzet 
javulása áll, inkább a falusias lét megerősödése a gazdasági hanyatláskor és a családok összetartó ereje 
ezen a téren is megmutatkozik. A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a 
napközbeni tartózkodásra, társas élet gyakorlására, az elmagányosodás kiküszöbölésére, az idős kor 
minőségi szintű megélésére. Az ellátások köre kiterjed:  
1) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  
2) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, 
illetve szenvedélybetegek,  
3) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 
Alattyán község tekintetében a nappali ellátás az Idősek Napközi Otthona intézmény épületében működik. 
Az épületben a klubtagok számára biztosított az étkezésre, pihenésre, foglalkozásokra a külön helyiség. Az 
intézményhez tartozó udvaron kertészkedésre és pihenésre, valamint főzésre alkalmas részek találhatóak. 
Az épület akadály mentes, mozgáskorlátozott vizes blokkal. Az ellátottak számára az intézményben a tárgyi 
feltételek és épületi adottságok biztosítottak az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben leírtak szerint. 
Vasútállomás nincs a településen, a buszmegálló 150 m-re van. A 65 év feletti idős korú lakosság  az utóbbi 
öt évben 15%-kal csökkent. 
 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 
 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 1 

2011 2 
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2012 1 

2013 0 

2014 1 

2015 1 

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Alattyán településen a célcsoport igénybe tudja venni az egészségügyi szakellátást, és részt tud venni 
rendszeres szűrővizsgálatokon.  
Megfelelően működik az érintettek tájékoztatása a szociális juttatásokról, szolgáltatásokról valamint 

azok igénybevételi lehetőségeiről. 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

 
Mozielőadás 

látogatása 
Színházelőadás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

 alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 1 8 2 60 30 57 10 

2009 0 8 2 62 27 55 7 

2010 0 16 4 58 28 58 11 

2011 0 8 4 65 32 61 8 

2012 1 8 2 67 31 54 9 

2013 0 12 2 8 26 na na 

2014 0 8 4 11 31 na na 

2015 0 8 5 18 48 na na 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A településen a kulturális programokat, eseményeket az Idősek Napköziotthona segíti az idősebb korosztály 
szabadidő eltöltéséhez való jogának érvényesülését. 
Az önkormányzat továbbá segíti a szolgáltatások megközelítésének közlekedési lehetőségét, 
akadálymentességét, a kedvezményes igénybevétel lehetőségeit. A szervezők munkájának köszönhetően az 
idősek rendszeres látogatói a színházi előadásoknak, koncerteknek, múzeumoknak, városi 
rendezvényeknek, báloknak, sporteseményeknek. A programok főszervezői az Arany Alkony Nyugdíjas Klub, 
az Idősek Klubja, a Vöröskereszt helyi szervezete, a Művelődési Ház és Alattyán Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának dolgozói, valamint az egyházak, egyéb intézmények, de az időseket ellátó, Idősek 
Napközi Otthona is. Ezek a szerveződések lehetőséget nyújtanak a közösségi együttlétre, kulturális 
foglalkozásokon való részvételre.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 
 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 
év 

fő fő % fő % 

2008 50 12 24,0% 12 24,0% 

2009 50 12 24,0% 12 24,0% 

2010 50 0 0,0% 0 0,0% 

2011 50 8 16,0% 8 16,0% 

2012 50 7 14,0% 7 14,0% 

2013 10 0 0,0% 45 450,0% 

2014 10 2 20,0% 70 700,0% 

2015 10 2 20,0% 78 780,0% 

2016    #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ!   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
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A számítógépet és az internetet használni tudók száma folyamatos emelkedést mutat. A Művelődési 
Házban szervezett programok ebben nagy segítségre vannak, de egyre több idős ember gyermeke 
megtanítja hozzátartozóját is a használatára, hiszen ez a legolcsóbb kapcsolattartási mód jelenleg. 

 

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

 

6.4. számú táblázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 5 

2009 7 

2010 6 

2011 8 

2012 9 

2013 11 

2014 17 

2015 32 

2016   

2017   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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Az Idősek Klubja, a Művelődési Ház szervez életkorral járó sajátos programokat, de ebből nem marad ki a 
helyi önkormányzat sem. Az idősek megbecsült tagjai a helyi közösségnek, annyira, hogy az Arany Alkony 
Nyugdíja Klub működését minden évben anyagilag támogatja az önkormányzat, akik helyi programokat 
szerveznek. Az Alattyáni Roma Önkormányzat is kiemelt helyen kezeli az idős korú lakosokkal való törődést 
és foglalkozást. Mint az a táblázatból is látható, ha szerény mértékű is, de állandó ezeknek a programoknak 
a száma. 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A településünkön a „fiatalabb” Idős korosztály számára  a Művelődési Ház szervezésében  nyugdíjas klub 
működik, mely klub  tevékenysége során tartalmas, hasznos szabadidős tevékenységet kínál a nyugdíjas 
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lakosság számára: színházlátogatás, kirándulások szervezése,  múzeumok, kiállítások látogatása. Az Idősek 
Klubjával közösen tartanak rendezvényeket, községi rendezvényeken aktívan részt vesznek. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elmagányosodás Idők számára aktivitást megőrző programok 
szervezése, idősek önszerveződő közösségeinek 
kiemelt támogatása 

Megbetegedések száma emelkedik Időskori prevenció szemléletének erősítése, 
előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

Az idősek gyakrabban lesznek bűncselekmények 
áldozatai 

Felvilágosítás, rendőri, polgárőri jelenlét fokozása. 
Szemmozgalom. 

 
2016. évi felülvizsgálat megállapításai:  
A célcsoport  esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített intézkedési tervek 
vonatkozásában  az alábbi megállapításokat tettük:  
Az Intézkedési Tervben szereplő - idősek  aktivitást megőrző  programokba történő bevonása  -
folyamatosan nyer megoldást, a nyugdíjas klub aktívan működik,  klubfoglalkozás, főző, kézműves, jóga 
foglalkozásokon, valamint községi rendezvényeken, aktívan részt vesznek. Egyre gyakrabban látogatják a 
Művelődési Ház rendezvényeit. Kecskemétre és Szolnokra rendszeresen járnak színházba. Az intézkedés jól 
szolgálja  az idős korosztály aktívvá tételét, további fenntartása indokolt. 
Szűrővizsgálatokat  a Művelődési Ház szervezi, évente több szűrővizsgálat is van az intézményben. 
(látásvizsgálat, hasi ultrahang, pajzsmirigy-szűrés, tüdőszűrés, hallásvizsgálat) Folyamatosan működik a 
szűrővizsgálat szervezése. A védőnő végzi a méhnyakrák szűrést. 
A Polgárőr szervezet folyamatos járőrszolgálatot teljesít a községben, így az idősek nagyobb biztonságban 
vannak. A végrehajtása folyamatos, a továbbiakban is indokolt. 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Magyarországon a 2001.évi adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él, községünkben a fogyatékkal 
élőkről nincs pontos adat. A helyzetelemzés során a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos adatok nem mutatnak 
teljes képet, mivel a szakemberek megállapítása alapján nincs megfelelő alátámasztottságú adat. A 
településen több civil szervezet foglalkozik érdekképviselettel, de kimondottan a fogyatékosok 
érdekképviselete Alattyán településen nincs megoldva.  Az oktatási intézményekben, egészségügyi 
ellátásban találhatók rész adatok, de ezek nem fedik le a teljes településen fogyatékossággal élő személyek 
egészét. 
 



 93 

 
A szociális ellátórendszer a fogyatékossággal élők számára a településen jól kiépítettnek mondható, 
elérhető számukra a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 
A közszolgáltatások esetében a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés még nem megoldott, annak 
ellenére, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 
7/B. §-a alapján az állam által fenntartott közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. december 31-ig 
kellett volna teljesíteni. Ez a fizikai tekintetben az önkormányzat, az orvosi rendelő és az Idősek Klubja 
épületeiben valósult meg, infokommunikálisan pedig sehol. 
Azon közszolgáltatást nyújtó épületekben, ahol még nincs meg, szükséges mind a fizikai, mind az 
infokommunikációs akadálymentesítés haladéktalanul meg kell valósítani. 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. 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. 
 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesült. 
Településünkön sajnos nem jellemző az integrált, és a védett foglalkoztatás. Az önkormányzat intézményei 
leginkább a törvényi előírásnak megfelelve foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket 
(többnyire a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt). A fogyatékos munkavállalókkal 
kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a 
szervezeteknek a fogyatékos személy speciális munkavégzési körülményeit, igényeit figyelembe venni, 
emiatt sokszor alkalmazásuk is meghiúsul. Hozzá kell még tenni, hogy Alattyán községben olyan 
munkakínálat nincs, amely lehetővé tenné az összes megváltozott és fogyatékos személy foglalkoztatását. 
Vizsgálatok alapján, a fogyatékos személyek többségének egészségi állapota lehetővé tenné az aktívabb 
munkaerő-piaci részvételt, de munkalehetőséget csak erősen korlátozott mértékben tud kínálni számukra a 
hazai munkaerőpiac. Az Európai Unióban a fogyatékos személyek 40%-a dolgozik, ez az arány ma 
Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80 - 
85%-a akar és tudna is dolgozni, védett vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között. A fogyatékos 
személyek esélyegyenlőségének növelése érdekében szükséges mind a védett, vagy nyílt munkaerő-piaci 
lehetőségek bővítése, és a fizikai, illetve az infokommunikációs akadálymentesítés megteremtése az 
önkormányzat közszolgáltatásain túl a lehetőségekhez mérten a közlekedésben is. Településünkön az 
intézmények egy része akadálymentesített fizikailag, megközelíthető. Ez azért is fontos, mert elsődlegesen 
az akadálymentesítés hiánya az, ami miatt a fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak, vagy olyan 
munkahelyet próbálnak választani, melyet jól megközelíthetnek. 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 114 102 

2009 109 101 

2010 99 88 

2011 95 86 

2012 93 85 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű munkavállalók folyamatos felkutatása együttműködve a 
Munkaügyi Központtal. A civil szervezetek bevonása a folyamatba. Célszerű a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos munkavállalók érdekvédelmi szervezetének a magalakítását támogatni 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Alattyán településen nem jellemző problémáról van szó, jelzés ilyen jellegű problémáról nem érkezett. 
Sajnos ugyan akkor tudomásunk van arról, hogy a Volán busz járatai nem akadálymentesek. Így a 
potenciális fogyatékos munkavállaló a munkahelyet nem tudja megközelíteni. A megváltozott 
munkaképességű dolgozóknak a problémáival is foglalkozni kell. Több olyan munkahely teremtési 
kezdeményezést kell a Munkaügyi Központtal megvalósítani, akik a célcsoport hatékony foglalkoztatását el 
tudnák végezni. Feltétlenül preferálni kell az otthon végezhető munkák körének kibővülését, mert ezzel az 
esélyegyenlőség felé nagy lépést tennénk. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
.  
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Önkormányzati intézményben egy fő fogyatékos személyt látunk el. Eddig többen nem jelentkeztek erre a 
szolgáltatási formára. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a különböző szintű 
jogszabályok rendelkeznek. (pl. Szt., Cst. ) 
A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az általában alacsony 
összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, illetve plusz juttatásként a feltételek 
fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű 
családi pótlék illeti meg. 
A fogyatékos személyeket a rendszeres szociális ellátások megállapítása során az Szt. rendelkezései alapján 
további kedvezmények illetik meg (pl. a lakásfenntartási támogatásnál, aktív korúak ellátásánál a 
fogyasztási egység fogyatékosság, tartós betegség esetén +0,2-vel növekszik). A gyermekvédelmi törvény 
alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jövedelemhatára tartós beteg gyermeket nevelő 
családok esetén magasabb. 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 
rendelet 6. §-a értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési és átalakítási 
támogatásra (közlekedési kedvezmény) jogosultak. Sajnos az Szt. alapján korábban járó közlekedési 
támogatás megszűnt. A közlekedőképességében súlyosan akadályozott, látási fogyatékosnak; értelmi 
fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősülő, a vakok személyi járadékának  
bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített, vagy a vaknak vagy 
gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő személy 
parkolási igazolványra jogosult. 
A fogyatékos személyek számára alap- és szakosított ellátási formák is rendelkezésre állnak. 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. A 
fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők gyakran a megfelelő információk hiányában 
nem részesülnek a számukra a jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. Ezért is fontos, 
hogy a fogyatékkal élők érdekképviseleti szervet alapítsanak településünkön. 
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7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
 

 
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek 
száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 4 

Rendszeres szociális segély 4 

Lakásfenntartási támogatás 79 

Ápolási díj 2 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 4 

  

Természetbeni ellátás:  

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.  

 92 

Közgyógyellátás. 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  fogyatékos 
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.   

71 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

  

 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

  

Fogyatékossági támogatás 52 

Rokkantsági járadék 51 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 2 

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

3 

Parkolási igazolvány 27 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

2016. év felülvizsgálati megállapítás: 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 2 

Rendszeres szociális segély 0 

Lakásfenntartási támogatás 0 
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Ápolási díj 0 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás   

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az 
önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ 
kártyát az OEP-től.  

0 

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem 
fogyatékos személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. 
Mivel a településen élő  fogyatékos személyek számának 
megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.   

1 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások   

Fogyatékossági támogatás 0 

Rokkantsági járadék 0 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 0 

Közlekedési kedvezmény 0 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény 0 

Parkolási igazolvány 1 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 
 

Igen/nem 

 
Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz
-tatás 

Induk
-ciós 
huro

k 

Tapin
t-

ható 
infor-
máci

ó 

Jel-
nyelv

i 
segít-
ség 

Egyéb 

alapfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

középfok - - - - - - - - - 

 
oktatás

i 
intézm
ények felsőfok - - - - - - - - - 
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fekvőbeteg 
ellátás  

- - - - - - - - - 

járó beteg 
szakellátás 

- - - - - - - - - 

 
Egész-
ségügy
i 
intézm
ények 

alapellátás nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat,  
 
 

2016. év felülvizsgálat megállapítása: változatlan 

 

 

Ami a település akadálymentesítettségét illeti, igen gyenge az ellátás. Az Idősek Klubjában, a 
Polgármesteri Hivatalban, valamint az orvosi rendelőben van rámpa. Mozgáskorlátozott mosdó is csak két 
helyen, az orvosi rendelőben és az Idősek Klubjában van. Az autóbuszok sem akadálymentesítettek, 
infokommunikációs akadálymentesítés pedig a településen sehol nincs. A pályázatok folyamatos 
figyelemmel kisérésével igyekszünk ezeket a hiányosságokat pótolni, mert sajnos önerőből képtelenek 
vagyunk megvalósítani. 

 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

Igen/nem 

 
Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz
-tatás 

Induk
-ciós 
huro

k 

Tapin
t-

ható 
infor-
máci

ó 

Jel-
nyelv

i 
segít-
ség 

Egyéb 

A foglalkoztató neve és 
a foglalkoztatás jellege: 

 
 

Jász- 
Plasz
tik 
Kft 

nem igen igen nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége7.3.3. táblázat - Fizikai és 
infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
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Igen/nem 

 
Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz
-tatás 

Induk
-ciós 
huro

k 

Tapin
t-

ható 
infor-
máci

ó 

Jel-
nyelv

i 
segít-
ség 

Egyéb 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

nem nem nem nem igen nem nem nem nem 

Vasútállomás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától 
és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.  
 
A közösségi közlekedés terén is komoly deficit van az akadálymentesítésben. A közterületek 
akadálymentesítettsége sem megoldott még és kimondottan hátrány, hogy a településen a vasút nem 
megy keresztül. Így az utazni vágyók egy szolgáltatástól elesnek. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    

 
 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 

személyek száma 

 2010 2011 2012 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény 1 1 1 

rehabilitációs intézmény 0 0 0 

lakóotthon 1 1 1 

támogatott lakhatás* 0 0 0 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 

A fenti pontban szereplő adatok esetében az alábbi adatváltozások következtek be: Az ellátási rendszer 
átalakításával  a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezménye , a fogyatékossági támogatás a Magyar 
Államkincstár hatáskörében kerül megállapításra, míg a gépjármű szerzési támogatás  a JNSZM 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának  hatáskörébe került. 

 

Amint az a táblázatból is látszik, az önkormányzat a szolgáltatások terén igyekszik megfelelő minőséget 
nyújtani. Mindezek ellenére ezeket a szolgáltatási fajtákat csak egy fő vette eddig igénybe. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Jelenleg a településen nem merült fel, mint igény, a hátrány kompenzáló szolgáltatások bevezetésére. Idáig 
mindenki rászorultsági alapon igényelt és igényelhet szolgáltatást. Az előző táblázatból kiderült, szociális 
szolgáltatást csak egy fő vesz igénybe, pedig rendelkezünk még szabad kapacitással. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Akadálymentesítés hiánya Akadálymentesítés elsősorban a középületekben és 
a közterületeken. Az utazás akadálymentesítésének 

megoldása 
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
 

Infokommunikációs akadálymentesítés, legalább a 
Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat 

honlapján. 

Honlap fejlesztésének lehetőségei, azok vizsgálata, 
megvalósítása 

Fogyatékkal élők érdekképviseletének hiánya 
Fogyatékkal élő személyekről nem áll rendelkezésre 

információ 

Érdekképviseleti kezdeményezések támogatása 
Adatgyűjtés tájékozódás élethelyzetükről, 

nyilvántartás felfektetése 

 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

A 2016. évi felülvizsgálat  a célcsoport esetében beazonosítható problémák és ezek megoldására készített  
intézkedési tervek vonatkozásában  az alábbi megállapításokat tette:  Az akadálymentesítés  az Idősek 
Klubja és a szociális bérlakás  épületekben megvalósult.  A további intézmények akadálymentesítésének 
érdekében az intézkedési terv további fenntartása és meghosszabbítása szükséges. Az intézkedési terv 
megvalósult, fenntartása szükségtelen. 

Az érdekképviseleti kezdeményezésekre  irányuló beazonosított problémát nem tartjuk meg, tekintve, hogy 
a kezdeményezésre az önkormányzatnak nincs ráhatási lehetősége. 

Új beazonosítható probléma:  Fogyatékkal élő személyekről nem áll információ rendelkezésre. 

 

 

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.) 

 
A szolgáltatások jellemzői, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A személyre szabott szolgáltatások 
biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, együttműködés biztosítja. Ezek pontos számáról, 
szervezettségéről nem állnak adatok rendelkezésünkre. Az önkormányzat által támogatott szervezetekre 
van rálátásunk, ezek működésével tisztában vagyunk, mint koordinációs szerv összehangoljuk a 
tevékenységüket és az önkormányzat tevékenységüket éves költségvetésében meghatározott módon, 
erejéhez mérten támogatja.. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Az Önkormányzati-Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzati (ARNÖ) együttműködést kétoldalú 
megállapodás szabályozza. Az együttműködés pénzügyekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok  
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ellátására is vonatkozik, az ARNÖ könyveléssel kapcsolatos teendőit a polgármesteri hivatal pénzügyi 
előadója látja el. A rendezvények lebonyolításában az önkormányzat terület biztosítással és a szükséges 
anyagok beszerzésével támogatja az ARNÖ-t mindazok mellett, hogy éves költségvetésében anyagilag is 
támogatja. Biztosítja a működési feltételeit, a település elérhető közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
esélyű hozzáférést és támogatja a szellemi és tárgyi örökségük védelmét. 
Alattyán településen az utóbbi években megerősödtek a civil szervezetek és munkájukat agilis, a település 
érdekeit figyelemvevő vezetők irányítják. Az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy 
munkájukat segítve támogatásban részesítse őket. A Vöröskereszt helyi szervezetét, az Alattyáni Polgárőr 
Egyesületet, a Sporthorgász Klubot és az Aranyalkony Nyugdíjas klubot az évek költségvetésben 
meghatározott összegen felül szervezésben és a eszközökkel is támogatja, munkájukat fontosnak tartva 
azokat tevőlegesen segíti. Nagy rendezvényeiket, külön kérelem alapján a képviselő-testület lehetőségéhez 
mérten támogatja. 
Civil szervezetek és az ARNÖ szervezett programjaikkal igyeznek egymást támogatni, egymásnak segítséget 
nyújtani. 
Az egyházi szervezetek jelentős szerepet töltenek be a település életében. Részt vesznek a települési 
rendezvényeken, valamint saját rendezvényeikre  várják a lakosságot, az érdeklődőket. 
Erősnek mondható az önkormányzat- civil szervezetek- egyház - önkormányzati intézmények közötti 

együttműködés, mely megnyilvánul az eredményekben, sikeres rendezvényekben. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Az önkormányzat a település érdekeit szem előtt tartva a környező településekkel szoros viszonyt alakított 

ki. Össze köt bennünket a társulásban működtetett szociális ellátási szolgáltatás, valamint a járási rendszer 
kialakításából adódó kapcsolat a járási ügyintézőkkel. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Az ARNÖ szorosan együttműködve az önkormányzattal és a civil szervezetekkel, egyik legfontosabb céljának 
tekinti az esélyegyenlőség megvalósítását. Kölcsönösen részt vesznek egymás programjain és közösség 
fejlesztő tevékenysége kapcsán az ARNÖ akár anyagi áldozattól sem riad vissza, csak, hogy a településen a 
békés egymás mellett élésért megvalósítsa. Erre törekszik az önkormányzat és a civil szervezetek. Az 
együttműködés példa értékű.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A városban működő civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a közfeladatok ellátásában. 
A civil szervezet az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az esélyegyenlőség elérésére törekszik. A 
szervezetek alapszabályukban meghatározott módon képviselik tagságukat, társadalmi párbeszédet 
kezdeményeznek szükség esetén, támogatják lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő rászoruló 
célcsoport tagjait. 
 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: A településen lévő helyi vállalkozók pénzbeli és természetbeli 
támogatással  segítik az önkormányzati intézményeket  a hagyományőrző rendezvényeik megtartásában, 
Idősek világnapja, karácsony, jótékonysági rendezvények, falunap, zsíros-kenyér kupa… 
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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 

 
Adatgyűjtés folyamán, mely kiterjedt az önkormányzat intézményei, vezetői, képviselői felé 
megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség biztosítása kapcsán felszínre kerülő 
akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt a kistérségi és helyi dokumentumokra, Alattyánt érintő 
területekre. Az adatgyűjtés folyamán mód lett megismerni a megkérdezett szervezetek jellemzőit, 
lehetőségeit, szabályozásukat és mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Példák, esetek tanulmányozása is megtörtént. 
Az elkészült dokumentum tervezet a helyben szokásos módon kerül közzétételre, a városi honlapon, 
melyről az állampolgárok is véleményt mondhatnak. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, 
városi honlapon közzétett esélyegyenlőségi program. A határidőket figyelembe véve, az intézkedések 
eredményeiről nyílt képviselő- testületi ülés lesz. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése: 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- Adósságcsapda,  
-Alacsony iskolai végzettség 

- Életvezetési, háztartásvezetési, 
gazdálkodási tanácsok, képzések, 
tájékoztatók.  
- Felzárkóztató programok, 
továbbképzések, oktatási programok 

Gyermekek 

- Megnőtt a családok működési zavarainak 
száma, a deviancia térhódítása 
 - Egyre több a mélyszegénységben élők 
száma  

- Az életesélyeket, tanulási folyamatot 
ellehetetlenítő devianciák visszaszorítása  
- A gyermekek alapvető ellátásának 
biztosítása, főleg étkeztetés szempontjából  

Idősek - Elmagányosodás, fölöslegesség érzet 
- Az idősek számára az aktivitásuk 
fenntartását elősegítő programok 
szervezése 

Nők 
- Gyermekválallás után a nők nehezen 
tudnak ismét elhelyezkedni 
 

- Segítő programok a visszailleszkedéshez, 
aktualizálása a már megszerzett tudásnak, 
hogy a kiesett idő kompenzálható legyen 
-  

Fogyatékkal 
élők 

- Akadálymentesítés hiánya 
- Munkahely hiánya a megváltozott munka 
képességűeknek 

- A fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés megvalósítása  
- Együtt működve a Munkaügyi Központtal 
pályázati úton munkahely teremtés 

 
 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
Az alábbi megtartott és új megállapítások kerültek rögzítésre. 
 
 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Mélyszegénységben élők és romák 
képzésének és foglalkoztatásának, valamint 
munkaerő-piaci helyzetüknek a javítása 
 

Közfoglalkoztatási programok szervezése, 
Foglalkoztatási Osztály képzési ajánlásainak 
minél szélesebb körű igénybevétele. 

Romák 
És/vagy 
mélyszegény- 
Ségben élők 

 Igénybe vehető ellátások (segélyek, egyéb 
juttatások 

 Nem megfelelő információ, információ 
hiány 
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Idősek 
- Elmagányosodás 
 

- Az idősek számára aktivitást megőrző 
programok szervezése, idősek 
önszerveződő közösségeinek kiemelt 
támogatása 
 

Idősek Megbetegedések száma emelkedik 
Időskori prevenció szemlélet erősítése, 
előadások, szűrővizsgálatok szervezése 

Gyermekek 
Étkeztetési támogatás, nyári étkezés 
szervezése 

A gyermekek alapvető ellátásának 
biztosítása főleg étkeztetés szempontjából. 

Gyermekek 
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj program 
fenntartása, más tanulás támogatási módok 
keresése.  

Hiányszakmákban szakember utánpótlás  
segítése. 

Nők Alacsony iskolai végzettség 

Járási Foglalkoztatási Osztály által nők 
részére ajánlott képzési lehetőségek 
maximális kihasználása, ezzel 
elhelyezkedési lehetőségeik bővítése. 

Nők 
Helyi munkahelyek korlátozottsága 
Részmunkaidőben történő foglalkoztatás 
hiánya 

Start program bővítése, nők 
foglalkoztatására programok kidolgozása. 
Részmunkaidős igények felmérése. 

Fogyatékkal 
élők 
 

Akadálymentesítés hiánya 
Akadálymentesítés elsősorban a 
középületekben és közterületeken. 
Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal élő személyekről nem áll 
rendelkezésre információ 

Adatgyűjtés, tájékozódás élethelyzetükről, 
nyilvántartás felfektetése. 

   

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 Életvezetési tanácsadás, előadások  
- A célcsoport munkaerő- piaci helyzetének 
javítása, helyi szakképzés megszervezése 
szakképzésre irányítás, koordinálás- 

- Munkaügyi Központ, ARNÖ, Arany Alkony 
Nyugdíjas Klub, Gerevich Aladár Általános 
Iskola, Önkormányzat 
- Az Arany Alkony Nyugdíjas Klub szervezésében 
gazdálkodási, életvezetési tanácsok, Idősek 
Klubja, Vöröskereszt helyi szervezete 

Gyermekek 

- Felvilágosító előadások, a devianciák 
ismertetése, leküzdésük 
-Étkeztetési támogatás, előadások a 
devianciáról, azok csökkentése 

-Vöröskereszt, Civil Szervezetek, Polgármesteri 
Hivatal, Gyermekjóléti Szolgálat, Gerevich 
Aladár Általános Iskola 

Idősek - Idősek aktivitását megőrző programok 
Polgármesteri Hivatal, Arany Alkony Nyugdíjas 
Klub, ARNÖ, Vöröskereszt, Művelődési Ház, 
Községi Könyvtár, Idősek Klubja 

Nők 
Segítő programok nők számára, korszerű 
ismeretek megszerzését célzó képzések, 

Polgármesteri Hivatal, ARNÖ, Községi Könyvtár, 
Munkaügyi Központ, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
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Fogyatékkal 
élők 

Intézmények akadálymentesítése 
-Foglalkoztatást elősegítő programok 

Polgármesteri Hivatal, intézmények, civil 
szervezetek, Munkaügyi Központ, Művelődési 
Ház, Községi Könyvtár 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 

az alábbi régi és új megállapítások érvényesek: 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-ségben 
élők 

Mélyszegénységben élők és romák 
képzésének és foglalkoztatásának, 
valamint munkaerő- piaci helyzetüknek 
a javítása 
 

Alattyán Község Önkormányzata, ARNÖ, 
Járási Foglalkoztatási Osztály 
Képző Intézmény 
Felelős: Önkormányzat 

Romák 
És/vagy mélyszegény- 
Ségben élők 

 Igénybe vehető ellátások (segélyek, 
egyéb juttatások 

Alattyán Község Önkormányzata, ARNÖ, 
Jászapáti Járási Hivatal, Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
Felelős: Polgármesteri Hivatal  

Idősek 
- Elmagányosodás 
 

Idősek Klubja, Művelődési Ház, Civil 
szervezetek, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat. 
Felelős: Idősek Klubja 

Idősek Megbetegedések száma emelkedik 

Alattyán Község Önkormányzata, 
Háziorvos, Védőnő, Civil szervezetek, 
Idősek Klubja. 
Felelős: Idősek Klubja 

Gyermekek 
Étkeztetési támogatás, nyári étkezés 
szervezése 

A gyermekek alapvető ellátásának 
biztosítása főleg étkeztetés 
szempontjából. 

Gyermekek 
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj 
fenntartása,  más tanulás támogatási 
módok keresése. 

Alattyán Község Önkormányzata, ARNÖ, 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Nők Alacsony iskolai végzettség 

Alattyán Község Önkormányzata, ARNÖ, 
Járási Foglalkoztatási Osztály, 
Képző Intézmények 
Felelős: Alattyán Község Önkormányzata 
 

Nők 
Helyi munkahelyek korlátozottsága 
Részmunkaidőben történő 
foglalkoztatás hiánya 

Alattyán Község Önkormányzata, ARNÖ 
Járási Foglalkoztatási Osztály 
Felelős: Alattyán Község Önkormányzata 
 

Fogyatékkal élők 
 

Akadálymentesítés hiánya 
Alattyán Község Önkormányzata 
Felelős: Alattyán Község Önkormányzata 

Fogyatékkal élők 
Fogyatékkal élő személyekről nem áll 
rendelkezésre információ 

Polgármesteri Hivatal 
Idősek Klubja, Háziorvos, ARNÖ, Civil 
szervezetek, Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Védőnő 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Telepek/Szegregátumok 
Prevenció, felzárkóztató programok,  
fejlesztő beruházások 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, 
Művelődési Ház és Könyvtár, Roma 
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Nemzetiségi Önkormányzat 
Felelős: Alattyán Község Önkormányzata 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák foglalkoztatási aránya javul, munkaerő- piaci helyzetük 
közelít egymáshoz. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkóztatása megvalósulhasson, ne küzdjenek napi 
megélhetési problémákkal. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatási, szociális, egészségügyi és lakhatási helyzetének javítását, a 
veszélyeztetettséget kiváltó okok megszüntetését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi helyzetére és lakhatási helyzetének, életminőségének 
javítására, küzdünk az elmagányosodás ellen. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a diszkrimináció mentesség megvalósulását, a társadalomban 
egyenlő félként való kezelésüket. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők méltóságának megőrzésére, az akadálymentes környezet 
megvalósítására.. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Mélyszegénységben élők és romák képzésének és foglalkoztatásának, 
valamint munkaerő- piaci helyzetüknek  javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szakképzetlen munkanélküliek magas száma, alacsony iskolai végzettség 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és rövid 
(R)-, közép (K)- és 
hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Foglalkoztatási Osztály, civil szervezetekkel való kapcsolattartás kibővítése 
K: Tájékoztatás, meggyőzés, probléma tudatosítás, 
H: Képzések megszervezése-helyi, térségi helyszínen  
A Türr István Képző és Kutató Intézettel való partnerségi viszony 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Adatgyűjtés 
- Adatbázis készítés az érintettekről, képzésekről, Kapcsolatfelvétel a partner 
intézményekkel, civil szervezetekkel és képzőkkel 
- koordinálás, 
- közvetítés, 

Résztvevők és 
felelős 

A célcsoport tagjai, ARNÖ 

Partnerek 
Gyermekjóléti Szolgálat, ARNÖ, Polgármesteri Hivatal, Munkaügyi Központ 
Foglalkoztatási Osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 2 hónap K: 1 év, H: 2014. 12. 31.  H: 2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Képzés létszáma, tanulmányi szerződés, jelenléti ív, időszaki jelentések, 
statisztikák, tanúsítvány 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Helyi képzés létszámának hiánya-felvétel a térségből 

Szükséges erőforrások 
Pályázati forrás 
Felnőttképzéssel foglalkozó munkaerő-piaci programra csatlakozás 

 
A 2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített 
intézkedési terv vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette: 
A programban feltárt alacsony iskolai végzettség miatti munkanélküliek magas számát tárta fel 
problémának. Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve a 
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2014 és 2015. években – kettő alkalommal – 60- 30 fő részvételével a felnőtt képzést megvalósította az 
alábbi szakmákban történt képzés. ( Parkgondozás,  szociális gondozó, alapkompetencia képzés, 
karbantartó) A közfoglalkoztatás területén az elkövetkezendő években is eredményességet érjünk el, 
szükséges az intézkedési terv ismételt végrehajtása.  
 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: 
Romák és/vagy mélyszegénységben élőknek háztartásvezetési, családfenntartási 
tanácsadások, előadások szervezése, lehetőségének biztosítása 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait igénybe vevők köre, 
az anyagi jellegű problémák miatt nőtt az elmúlt években. Eladósodás, 
adósságcsapda jelentkezett. 

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
Rövid (R)-, közép(K)- 
és 
Hosszútávú (H) 
időegységekre 
bontásban 

R: Az érintettek megszólítása, bevonása, a probléma megfogalmazása 
K: Csoportok, előadások szervezése 
H: Önfenntartó, problémamegoldó képesség erősítése, alternatív 
jövedelemszerzés feltérképezése (gazdálkodás), 

-Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, szükséglet felmérés, tájékoztatás, propaganda 
Életvezetési tanácsadások, előadások,  

Résztvevők és 
felelős 

Érintettek 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda, 
Civil szervezetek, ARNÖ 

Partnerek Civil szervezetek, Munkaügyi Központ 

Határidő (k) pontokba 
szedve 

R: 3 hónap, K: 1 év, H: 2014. 12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
Valamint 
fenntarthatósága 

Jelenléti ív, statisztikai adatok, Gyermekjóléti Szolgálat visszajelzései, 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának negyedéves statisztikája 

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei 

Motiválatlanság, érdektelenség alacsony stressz tűrés 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, szociális szakemberek bevonása 

2016. évi felülvizsgálat megállapításai: 
Felzárkóztatási programok keretében továbbképzéseket szerveztünk.  OKJ-s képzések zajlottak a 
Foglalkoztatási Osztály segítségével. Klubfoglalkozások keretében számítógép és idegennyelvü 
tanfolyamokon vettek részt felnőttek. Az internet szoba adott lehetőséget a mélyszegénységben élők 
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gyermekek számára (internet elérhetőség). Az időseket bevontuk a kulturális programokba, klubok életébe, 
az elmagányosodás és a fölöslegesség érzet leküzdését támogatva.  Kisgyermekes anyukáknak  Baba-mama 
Klubokat szerveztünk. Fogyatékkal élők is rendszeresen látogathatják a könyvtárat. 
Romák és/vagy mélyszegénységben élőknek háztartásvezetési, családfenntartási 
tanácsadások, előadások szervezése, lehetőségének biztosítása IT megvalósultnak tekinthető. 
Az intézkedési terv további fenntartását nem javasoljuk. 
 
 
 

Intézkedés címe: Okosabban több ellátási forma igényelhető 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az igénybe vehető ellátásokról (segélyek egyéb juttatások ) információhiány, 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszú távú 
(H)időegységekre 
bontásban 

Tájékoztatás ellátásokról. 
R: tájékoztatás az igénybe vehető szolgáltatásokról, személyes interjúk, 
     Igények, szükségletek felmérése 
K: Felvenni az önkormányzattal és a családsegítővel a kapcsolatot 
H: több ellátásban részesülnek a rászorulók. 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel célcsoporttal, tájékoztatás, tanácsadás. 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata, Szociális Osztály 
Civil szervezetek 

Partnerek 
Gyermekjóléti Szolgálat,  
Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

R. szórólap, feljegyzések, interjúk dokumentumai 
K. Családsegítő dokumentációi 
H: a megkapott segélyek, juttatások kivonatai. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Információhiány- tájékoztatás 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, humán és tárgyi 
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Intézkedés címe: Étkezési támogatások, nyári étkezés szervezése, 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nőtt a mélyszegénységben élő gyermekes családok száma 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: A gyermekéhezés megelőzése 
A rendszeres meleg étkezés feltételeinek megteremtése 
K: Adatbázis kialakítása az érintettek számáról 
 
H: Nyári étkezés megszervezése 
 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, önkormányzati igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata, Szociális Osztály 
Civil szervezetek 

Partnerek 
Gyermekjóléti Szolgálat, Gerevih Aladár Általános Iskola, 
Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 3 hónap K: 1 év, H:.2017. 12.31., 2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, elszámolások 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Betegség, hiányzások, 
Tájékoztatás, közös megoldáskeresés 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, helyi szakemberek bevonása 

2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és azok megoldására készített  
intézkedési tervek vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette. A rászorulók az étkezési támogatást az 
intézményekben megkapták. A nyári gyermekétkeztetés nem valósult meg, de miután 2016. január 1-jétől 
jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, így annak ismételt kitűzését javasoljuk. 
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Intézkedés címe: Életesélyeket romboló devianciák előfordulásának csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Megnőtt a működési zavarokkal küzdő családok száma, egyre több a deviáns 
gyerekek száma 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Az alapellátásba kerülő gyermekek száma csökkenjen 
K: Gyermek és szülői csoportok szervezése 
H: Támogató közösségek létrehozása 
A Türr István Képző és Kutató Intézettel való partnerségi viszony 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 
Civil szervezetek 

Partnerek Civil szervezetek, ARNÖ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4hó K: 1 év , H:.2014. 12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A családok működési zavarainak elmélyülése 
tájékoztatás, közös megoldáskeresés, egyéni- és, családterápiák 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, szociális szakemberek bevonása 

 
A 2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített 
intézkedési tervek vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette. A probléma előfordulására nincs 
hatással az önkormányzat, az előfordulás csökkentése érdekében szükséges terápiákhoz szakember nem áll 
rendelkezésre. javasoljuk az intézkedési tervből a törlését. 
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Új beazonosított probléma: 
 
 

Intézkedés címe: 
BURSA HUNGARICA Ösztöndíj fenntartása, hiányszakmák a településen 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Védőnő és háziorvos hiánya  
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

Ösztöndíj program fenntartása a települési hiányszakmák biztosítása támogatása 
céllal. 
R: Tájékoztató anyag, és előterjesztés készítése az ösztöndíj program 
megvalósulásáról. 
H: Ösztöndíj program folyamatos működtetése. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Tájékoztatás és előterjesztés összeállítása, azok megtárgyalása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Képviselőtestület tagjai, Szociális ügyintéző,  
Felelős: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 
 

Partnerek Érdekeltek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 2016. nov.30. K: egy év, H: 2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Ösztöndíj pályázat kiírása évenként, 
Dokumentáltság: - Képviselőtestületi döntés. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi forrás hiánya 

Szükséges erőforrások Ösztöndíjak fedezete 

 
 
 
 
 



 114 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: Idősek számára aktivitást megőrző programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Elmagányosodás, fölöslegesség érzet 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Az egyedülálló, idős emberek programokba történő bevonása 
 
K: . A hovatartozás érzésének erősítése 
H: Tájékoztatás a célcsoportot érintő helyi ellátásokról, szociális támogatásokról, 
programok megvalósítása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Arany Alkony Nyugdíjas Klub, ARNÖ, Vöröskereszt, Művelődési Ház, Községi 
Könyvtár, Idősek Klubja 

Partnerek Gerevich Aladár Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4 hó K:1 év,  H:.2018. 12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megbetegedés, depresszió 
Fokozott tájékoztatás, 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, szociális és kulturális szakemberek bevonása 

 
2016. évi felülvizsgálat megállapítása: 
A Művelődési Házban szinte minden működő klubban részt vesznek az idős emberek. Főzőklub, nyugdíjas 
klub, jóga, kézműves klub, heti illetve havi rendszerességgel. Évente van kiállítás, színházi előadás, ahová az 
idős emberek is járnak. Minden év október 1-jén megrendezésre kerül az  Idősek Világnapja ünnepség, ahol 
köszöntik a település szépkorú lakosait. Intézményi keretek között is szakemberek segítik a jó közérzetet, 
megfelelő táplálkozást,  a mozgást, programokkal: névnap, községi rendezvényeken részvétel, kirándulás,  
kertészkedés,  kézimunkázás, egyéb szabadidős tevékenységekkel színesítik mindennapjaikat. 
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 A célcsoport beazonosítása megtörtént, megvalósultnak tekinthető a feltárt probléma, a lakosság 
igényéből adódóan újra kitűzését rendeljük el. 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: 
Segítő programok nők számára, korszerű 
ismeretek megszerzését célzó képzések, 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nehéz a visszatérés, a munkába állás a gyermeket vállaló anyák esetében 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: A nők munkába állásának segítése 
K: Közösségi programok szervezése, motiválás 
H: Elavult szakmák helyett korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések szervezése, lebonyolítása 
 
A Türr István Képző és Kutató Intézettel való partnerségi viszony 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

ARNÖ, Községi Könyvtár, Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Osztály, 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Partnerek Polgármesteri Hivatal, Civil Szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4 hóK:1 év, H:.2017. 12.31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Munkahelyhiány, 
Önkéntes munka – lehetőségek keresése 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, szociális szakemberek bevonása 

 
2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására  készített 
intézkedési tervek vonatkozásában az alábbi megállapításokat tette: Nők számára kulturális 
rendezvényeken és klubfoglalkozásokon szerveztünk szűrővizsgálatokat is. Továbbá kimondottan nőknek 
szervezésre került asszonytorna, aviva torna, kriston torna. Az egészséges táplálkozás, főzés fortélyai havi 
szinten, előadások, kóstolók, főzőklub. Szépségápolási tanácsok és klubfoglalkozások is minden évben 
megvalósulnak. Képzések esetében a nők részére a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálytól kapott pályázati 
lehetőséget kihasználva nyílt lehetőségünk szociális gondozói képzésre, továbbá egyéb képzéseken is 
számos nő vett részt, melyeket szintén a Foglalkoztatási Osztály támogatásával tudtunk megvalósítani a 



 116 

településen (parkgondozó, alapkompetencia képzés, digitális írás). Az intézkedési terv megvalósult, az 
intézkedési terv ismételt fenntartását javasoljuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: Munkahely hiánya a megváltozott munka képességűeknek 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A megváltozott munkaképességűek elhelyezkedési hátrányai 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Probléma feltárás, adatgyűjtés 
K: Tervezés 
H: Képzés megvalósítása 
A Türr István Képző és Kutató Intézettel való partnerségi viszony 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Munkaügyi Központ, Érintettek, Vállalkozások,  

Partnerek Civil Szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4 hó K:,1,5 év  H:.2014.12.31, 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Megteremtett munkahelyek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megváltozó jogszabályi környezet, lemorzsolódás 

Szükséges erőforrások pályázat 
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A 2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására készített 
intézkedési tervek vonatkozásában  az alábbi megállapításokat tette:  Az önkormányzatnak nincs ráhatása a 
foglalkoztatókra, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztassanak. 
A közfoglalkoztatás keretén belül ilyen pályázati lehetőség nem volt, a „munkahely hiánya a megváltozott 
munkaképességűeknek „ intézkedési tervet nem javasoljuk megtartani. 
 
 
 
 
Új beazonosított, feltárt probléma: 
 

Intézkedés címe: 
Helyi munkahelyek korlátozottsága részmunkaidőben történő foglalkoztatás,  
közfoglalkoztatás hiánya 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nők elhelyezkedési  esélyének növelése.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Probléma feltárás, adatgyűjtés 
K: Tervezés 
H: Képzés megvalósítása 
A Jászberényi Járási Foglalkoztatási Osztállyal folyamatos kapcsolattartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Munkaügyi Központ, Érintettek, Vállalkozások,  

Partnerek Civil Szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4 hó K: 2017. december 31. H: 2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Megteremtett munkahelyek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Megváltozó jogszabályi környezet, lemorzsolódás 

Szükséges erőforrások Pályázat, közfoglalkoztatás 

 
 
 
 
 



 118 

 
 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: Adatok gyűjtése, dokumentálás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékkal élő személyekről nem áll rendelkezésre információ 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

Cél:  Fogyatékkal élőkről nyilvántartás készítése, folyamatos frissítése 
Rövidtávú: A lehetséges források felhasználásával adatok gyűjtése ( 1 év) 
Középtávú: Dokumentált adatok folyamatos frissítése, ( 3 év) 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Potenciális célcsoport  felkutatása, adatgyűjtő személyek kijelölése 
      adatok dokumentálása 
2.Eredmények értékelése, folyamatos frissítés, aktualizálás 
3. A kapott eredmények hasznosítása , beavatkozási lehetőségek feltárása. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, ARNÖ, Művelődési Ház, Idősek Klubja, 
Felelős: Idősek Klubja 

Partnerek Házi Szociális gondozók, Polgárőrség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1.Célcsoport felkutatása adatgyűjtés 2017 június 30. 
2. Eredmények értékelése: 2017. december 30 
3. A kapott eredmények hasznosítása: folyamatos. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: nyilvántartás fenntarthatósága , folyamatos 
aktualizálás. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok:  érdeklődés hiánya, adatgyűjtési nehézség 
Csökkentése: civilek önkéntesek széles körű bevonása 

Szükséges erőforrások Önkormányzat 
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Intézkedés címe: 
Intézmények akadálymentesítése 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az intézmények akadálymentesítése, a közlekedés biztosítása 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid (R)-, közép (K)- 
és hosszútávú 
(H)időegységekre 
bontásban 

R: Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
K: Tervezés 
 
H: Kivitelezés 
 
A Türr István Képző és Kutató Intézettel való partnerségi viszony 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
Tájékoztatás, szervezés, 
Lebonyolítás 

Résztvevők és 
felelős 

Allatyán Község Önkormányzata 

Partnerek Egyházak, Civil Szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

R: 4 hó K:1 év, H:2018. december 31. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

jelenléti ív, statisztikák, adatbázis 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Állandó közösségi tér megszűnésének kockázata, folyamatos, kiszámítható 
pályázati támogatás 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, helyi szakemberek (pedagógusok, szociális szakemberek) 

 
2016. évi felülvizsgálat a célcsoport esetében beazonosított problémák és ezek megoldására az alábbi 
megállapításokat tette: Az intézmények akadálymentesítésének hiányával kapcsolatban megfogalmazott   
IT megvalósítása érdekében megtörtént az igényfelmérés. Az intézmények akadálymentesítése érdekében  
az intézkedési terv megtartása szükséges. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Mélyszegénység
ben élők és 
romák 
képzésének és 
foglalkoztatásán
ak, valamint 
munkaerő- piaci 
helyzetüknek  
javítása 

Szakképzetlen 
munkanélküliek 
magas száma, 
alacsony iskolai 
végzettsége 

Helyi képzések 
átképzések, 
tanfolyamok 
megszervezése 

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és 
a 
munkanélküliek 
ellátásáról szóló 
1991. évi IV. 
törvény 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia, 
Nemzeti 

Reform Program 

A romák és a 
mélyszegénység
ben élők 
képzettségének 
és munkaerő- 
piaci 
helyzetének 
javítása 

Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda, ARNÖ 

2014. 12.31. Foglalkoztatotts
ági statisztika, 
képzettségi 
mutatók 
emelkedése 

Pályázati, 
munkaügyi 
továbbképzési, 
ARNÖforrás 

Bizonyítvány 
megszerzése 

2 Romák és a 
mélyszegénység
ben élőknek 
háztartásvezeté
si, 
családfenntartás
i 

tanácsadások, 
előadások 
szervezése, 
lehetőségének 
biztosítása 

A Családsegítő 
Szolgálat 
szolgáltatásait 
igénybe vevők 
köre, 
az anyagi jellegű 
problémák miatt 
nőtt az elmúlt 
években. 
Eladósodás, 
adósságcsapda 
jelentkezett. 

A célcsoport 
önfenntartó, 
probléma 
megoldó, 
kreatív 
képességeinek 
erősödése 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 
ellátásokról1 

EU 2020 
stratégia 

Háztartásvezeté
si, gazdálkodási 
és 
családvezetési 
tanácsok a 
célcsoport 
részére. 

Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda, ARNÖ 

2014.12.31. Egyes 
segélytípusok 
megállapításána
k csökkenése 

Pályázat, 
humánszakemb
erek bevonása 

Statisztikák, 
kérdőívek, 
felmérések 

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Étkezési 
támogatások, 

Nőtt a 
mélyszegénység

Redukálódjon le 
az ellátásba 

"Legyen jobb a 
gyereknek!" 

Étkezés 
megszervezése, 

Polgármesteri 
Hivatal Szociális 

2014.12.31. Jelenléti ív, 
statisztika, 

Pályázati 
források, helyi 

Az étkezési 
támogatásban 
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nyári étkezés 
szervezése, 

ben élő 
gyermekes 
családok aránya 

vont gyermekek 
száma 

Nemzeti 
Stratégia, 
a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról 
szóló 
1997. évi XXXI. 

törvény 

tudatos 
étkezésre 
nevelés 

Iroda, ARNÖ elszámolás szakemberek kötelezően 
részesülők 
csökkenése 

2 

Életesélyeket 
romboló 
devianciák 
előfordulásának 
csökkentése 

Megnőtt a 
működési 
zavarokkal 
küzdő 
családok száma, 
egyre több a 
deviáns 
gyermekek 

száma 

Csökkenjen az 
ellátásba 
kerülő 
gyermekek 

száma 

A gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról 
szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény 
"Legyen jobb a 
gyereknek!" 
Nemzeti 

Stratégia 

Egyéni és 
családterápi 
ák, 
tájékoztatás 
, közös 
megoldáske 

resés, hatékony 
stratégiák 
elsajátítása 

Gyermekjóléti 
Szolgálat, civil 

Szervezetek, 
ARNÖ 

2014.12.31. jelenléti ív, 

statisztika 

pályázati forrás 
és szociális 

szakemberek 

Közösséghez 
való 
alkalmazkodás 
és 
problémamegol 
dó képesség 

kialakítása, 
önuralom 
fejlesztése 

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Segítő 
programok nők 
számára, 
korszerű 
ismeretek 
megszerzését 
célzó képzések, 

Nehéz a 
visszatérés, a 
munkába állás a 
gyermeket 
vállaló anyák 
esetében 

A nők munkába 
állásának 
segítése 

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és 
a 
munkanélküliek 
ellátásáról szóló 

1991. évi IV. 
törvény 

Képzések, 
programok 

szervezése 

Gyermekjóléti 
Szolgálat, Civil 
szervezetek, 
Munkaügyi 
Központ, 
Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda 

2014.12.31. jelenléti ív, 
statisztika, 

elszámolás 

pályázati forrás, 
pedagógusok, 
szociális 

szakemberek 

A munka és a 
családi élet 
összehangolásá 

nak képessége, 
tanult 
tehetetlenség 
megszüntetése 

2           

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek számára 
aktivitást 
megőrző 
programok 
szervezése 

Elmagányosodás
,fölöslegesség 
érzet 

Az egyedülálló, 
idős emberek 
programokban 
történő 
bevonása, a 

1993. évi III. 
törvény a 
szociális 
igazgatásról és 
szociális 

Programok, 

Előadások, 
közösségi lét 
erősítése 

civil 
szervezetek, 
Idősek Napközi 
Otthona, 

Egyházak 

2014.12.31. jelenléti ívek, 
programokon 
részvétel 
igazolása 

pályázati forrás, 
szociális és 
kulturális 
szakemberek 

bevonása 

Időskori 
prevenció 
szemléletének 

erősítése 
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hovatartozás 
érzésének 
erősítése, 

tájékoztatás 

ellátásokról1 

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Intézmények 

akadálymentesít
ése 

Az intézmények 

akadálymentesít
ésének hiánya 

Akadálymentes 
közlekedés 

biztosítása 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek 
jogairól és 
esélyegyenlőség
ük 
biztosításáról 
46/2003. (IV. 
16.) 
OGY határozat 
az Egészség 
Évtizedének 
Johan 
Béla Nemzeti 
Programjáról 
10/2006. (II. 16.) 
OGY határozat 
az új Országos 
Fogyatékosügyi 

Programról 

Tervezés, 

kivitelezés 

Polgármesteri 

Hivatal 
2014.12.31. Kivitelezés 

dokumentumai 

pályázati 
források, 
Önkormányzati 

forrás 

Zökkenőmentes 

közlekedés 

2 Ellátottak, 
szülők, 
családtagok, 
civil 
szervezetek 
részére 
programok, 
képzések 

szervezése 

Fogyatékkal élő, 
vagy fogyatékkal 
élő gyermeket 
nevelő szülők, 
ápoló 
családtagok 
kapcsolatépítési 
lehetőségének 

hiánya 

Érdekképvisele 
t erősítése, és 
a 
célcsoportnak 
közösségi 
programok 
szervezése, 

integrálás 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek 
jogairól és 
esélyegyenlőség
ük 
biztosításáról, 

 

Programok, 

előadások 

Egyházak, 

civilek,  

Szociális 
intézmények 

2014.12.31. jelenléti ív, 
statisztikák, 

adatbázis 

pályázati forrás, 
helyi 

szakemberek 

Társadalmi 

integráció 

3           

…           
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Alattyán Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervében meghozott módosításokat, kiegészítéseket, törléseket a 2016. évi felülvizsgálatot 
követően , az alábbi táblázatban összegezve jeleníti meg, mely a fenti táblázat kiegészítéseként annak elválaszthatatlan részét képezi. 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Mélyszegénység
ben élők és 
romák 
képzésének és 
foglalkoztatásán
ak, valamint 
munkaerő- piaci 
helyzetüknek  
javítása 

Szakképzetlen 
munkanélküliek 
magas száma, 
alacsony iskolai 
végzettsége 

Helyi képzések 
átképzések, 
tanfolyamok 
megszervezése, 
Iskolai 
végzettség 
növelése 

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 
ellátásáról szóló 
1991. évi IV. 
törvény 
Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia, Nemzeti 

Reform Program, 
Esélyegyenlőségi 
Esély              
egyenlőségi 
Program 

A romák és a 
mélyszegénység
ben élők 
képzettségének 
és munkaerő- 
piaci 
helyzetének 
javítása 

Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda, ARNÖ 

2016- 2020.dec. 
31. 

Foglalkoztatotts
ági statisztika, 
képzettségi 
mutatók 
emelkedése 

Pályázati, 
munkaügyi 
továbbképzési, 
ARNÖ forrás 

Bizonyítvány 
megszerzése, 
újabb 
célcsoportok 
képzése 

2 Okosabban több 
ellátás 
igényelhető 

Igénybe vehető 
ellátások 
(segélyek, egyéb 
juttatások 
információhiány 

Tájékoztatás az 
ellátásokról 

1.1, 2.1, 2.2, Tájékoztatás az 
igénybe vehető 
szolgáltatásokró
l. 

Önkormányzat, 
Polgármesteri 
Hivatal 

2018.dec.31. Szórólap, 
feljegyzések, 
interjúk 
dokumentumai 

Humán tárgyi és 
pénzügyi 
erőforrások. 

Személyes 
interjúk, 
megkapott 
juttatások 
kivonatai. 

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Étkezési 
támogatások, 
nyári étkezés 
szervezése, 

Nőtt a 
mélyszegénység
ben élő 
gyermekes 
családok aránya 

Redukálódjon le 
az ellátásba 
vont gyermekek 
száma 

"Legyen jobb a 
gyereknek!" 
Nemzeti Stratégia, 
a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 

Étkezés 
megszervezése, 
tudatos 
étkezésre 
nevelés 

Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda, ARNÖ 

2018.dec.31. Jelenléti ív, 
statisztika, 
elszámolás 

Pályázati 
források, helyi 
szakemberek 

Az étkezési 
támogatásban 
kötelezően 
részesülők 
csökkenése 
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2 

Védőnői és 
háziorvosi 
szolgálat 
szakember 
hiánya 

BURSA 
HUNGARICA 
Ösztöndíj 
pályázat  
fenntartása, 
más tanulást 
segítő 
támogatás 
felkutatása 

Hiányszakmákba
n helybeli 
szakemberek 
képzése és 
megtartása 

Esélyegyenlőségi 
Program 

 Tájékoztatás és 
hirdetmény 
készítése a 
pályázati 
lehetőségről. 

Önkormányzat, 
Polgármesteri 
Hivatal 

2018.dec.31. Ösztöndíj 
pályázat kiírása 
évenként, 
dokumentálás, 
támogatások 
utalása, 
nyilvántartás 

Pénzügyi, - 
ösztöndíjak 
fedezete, 
Humán 

Az ösztöndíj 
programba 
minél több 
tanuló 
bevonása. 

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Segítő 
programok nők 
számára, 
korszerű 
ismeretek 
megszerzését 
célzó képzések, 

Nehéz a 
visszatérés, a 
munkába állás a 
gyermeket 
vállaló anyák 
esetében 

A nők munkába 
állásának 
segítése, 
képzéssel 

A foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 
ellátásáról szóló 

1991. évi IV. 
törvény 

Képzések, 
programok 

szervezése 

Gyermekjóléti 
Szolgálat, Civil 
szervezetek, 
Munkaügyi 
Központ, 
Polgármesteri 
Hivatal Szociális 
Iroda 

2018.12.31. jelenléti ív, 
statisztika, 

elszámolás 

pályázati forrás, 
pedagógusok, 
szociális 

szakemberek 

A munka és a 
családi élet 
összehangolásá 

nak képessége, 
tanult 
tehetetlenség 
megszüntetése 

2 Nők 
elhelyezkedési 
esélyének 
növelése 

Részmunkaidős 
foglalkoztatás, 
Részmunkaidős 
közfoglalkoztatá
s lehetősége 

Nők 
elhelyezkedése 
részmunkaidőbe
n 

Helyi 
Esélyegyenlőségi 
Program  

Részmunkaidős 
közfoglalkoztatá
si pályázatok 

Önkormányzat, 
ARNO, 
Polgármesteri 
Hivatal 

2018.12.31. Pályázat 

Jelenléti ív, 
statisztika, 
elszámolás 

 Pályázati forrás, 
szakemberek 
bevonása 

Munka  
háztartás és 
gyermeknevelés 

összehangulása 

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek számára 
aktivitást 
megőrző 
programok 
szervezése 

Elmagányosodás
,fölöslegesség 
érzet 

Az egyedülálló, 
idős emberek 
programokban 
történő 
bevonása, a 
hovatartozás 
érzésének 
erősítése, 

tájékoztatás 

1993. évi III. 
törvény a szociális 
igazgatásról és 
szociális 

ellátásokról1 

Programok, 

Előadások, 
közösségi lét 
erősítése 

civil 
szervezetek, 
Idősek Napközi 
Otthona, 

Egyházak 

2018.12.31. jelenléti ívek, 
programokon 
részvétel 
igazolása 

pályázati forrás, 
szociális és 
kulturális 
szakemberek 

bevonása 

Időskori 
prevenció 
szemléletének 

erősítése 

2           

3           



 126 

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Intézmények 

akadálymentesít
ése 

Az intézmények 

akadálymentesít
ésének hiánya 

Akadálymentes 
közlekedés 

biztosítása 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek jogairól 
és 
esélyegyenlőségük 
biztosításáról 
46/2003. (IV. 16.) 
OGY határozat 
az Egészség 
Évtizedének Johan 
Béla Nemzeti 
Programjáról 
10/2006. (II. 16.) 
OGY határozat 
az új Országos 
Fogyatékosügyi 

Programról 

Tervezés, 

kivitelezés 

Polgármesteri 

Hivatal 
2018.12.31. Kivitelezés 

dokumentumai 

pályázati 
források, 
Önkormányzati 

forrás 

Zökkenőmentes 

közlekedés 

2 Fogyatékkal 
élőkről 
információ 
gyűjtése 

Fogyatékkal élő, 
vagy fogyatékkal 
élő gyermeket 
nevelő szülők 
nyilvántartása 

 

Érdekképvisele 
t erősítése, és 
a 
célcsoportnak 
közösségi 
programok 
szervezése, 

integrálás 

1998. évi XXVI. 
törvény a 
fogyatékos 
személyek jogairól 
és 
esélyegyenlőségük 
biztosításáról, 

 

Személyek 
felkutatása, 
Nyilvántartás 
készítése, 
Nyilvántartás 
naprakész 
vezetése 

Egyházak, 

civilek,  

Szociális 
intézmények 

2018.12.31. jelenléti ív, 
statisztikák, 

adatbázis 

pályázati forrás, 
helyi 

szakemberek 

Társadalmi 

integráció 

3 Felzárkóztatás 
és fejlesztő 
beruházás. 

Szegregátumok 
megléte 

Szegregálódás 
megszüntetése 

Alattyán Község 
költségvetési 
koncepciója,  

Alattyán Község 
gazdasági 
Programja 

Szabadidős 
Programok 
kidolgozása, 
érintettek 
bevonása, 
képzés, 
infrastruktúra 
fejlesztése 
pályázat alapján 

Gyermekjóléti 
és Családsegítő 
Szolgálat , 
Művelődési Ház 
és Könyvtár, 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2022 december 
31. 

Kimutatás a 
programban 
résztvevőkről, 
beruházás 
megvalósítása 

Szakember és 
pályázati forrás. 

Alattyán Község 
Önkormányzata 
döntései alapján 
pályázati 
lehetőségtől 
függően az 
intézmények 
éves 
programjában 
szerepeltetve 
folyamatosan  
biztosítható. 

…           
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 
 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 
polgármester 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.  
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Az Alattyán község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Alattyán község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és …………………………..................... számú határozatával 
elfogadta. 
 
Mellékletek: 2/2012 (VI.5) kormányrendelet szerint. 
 
Alattyán, 2016. ……………………….hó…..nap.       
         Koczkás Gábor 
         Polgármester 
 
 
Az Alattyán Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

Alattyáni 
Óvoda 

Kovácsné 
Markó Katalin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Gerevich 
Aladár 

Általános 
Iskola 

Kisbalázs 
Gáborné 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 
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E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Idősek Klubja 
Nagy Anita 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Családsegítő 
és 

Gyermekjóléti 
Szolgálat 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Községi  
védőnő 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Alattyáni 
Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Ráczné Luda 
Edina 

R É T E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
 

Művelődési 
Ház és 

Könyvtár 
Simon 

Józsefné 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

 
 
 
 

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán 

alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott 

személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


