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Bevezetés 

 

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

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges 

feladatokat. Az elkészült programot a testület 2013. június 25-én a 125/2013. (VI.25.) Kt. határozatban 

rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

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

település más dokumentumait (Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szociális Szervezési 

Koncepció, Településfejlesztési Stratégia) valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

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

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

Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

elvégzését írja le. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Medgyesegyháza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

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

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 

intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel.  

 

A HEP Intézkedési Terv célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

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 program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei: 

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 

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

szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége      

 

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

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

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

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

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és felülvizsgálata  

 

A település életében bekövetkezett változások az előző felülvizsgálat óta 

 

Medgyesegyháza fejlesztése, szépítése folytatódott a HEP 2015-ös felülvizsgálata óta. Több Önkormányzati 

épület tetejére napelem került, mely biztosítja az intézmények villamos árammal való ellátottságának egy 

jelentős részét.  

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2016-2017-es évben hét támogatási kérelmet nyújtott be a Terület 

és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül meghirdetett pályázati felhívásokra. Négy 



projekt esetében támogatási döntés született („Zöld város kialakítása”, „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése”, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok”, „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével”). Egy pályázat nem nyert támogatást („Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése”). Két pályázat még nem került elbírálásra („Leromlott városi 

területek rehabilitációja” és „A helyi identitás és kohézió erősítése”). A beruházások keretében megújul az 

Óvoda, Egészségház, Sportpálya, Idősek bentlakásos otthonának udvara, Kossuth téri park, Csanád vezér 

park, Szondi utcai park és a Művelődési Ház környéke. Minden nyertes pályázat 100 %-os, vissza nem 

térítendő támogatásban részesült.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése 

1. Jogszabályi változások a HEP felülvizsgálata óta: 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában az ellátásokban érintetteknek, az ügyintézőknek, az 

ellátások iránt érdeklődőknek egyaránt. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen szerteágazó. Bizonyos 

ellátások az időskorúakat érintik, mások a megváltozott munkaképességűeket, a fogyatékosokat, a 

gyermeket nevelő családokat. 

Nehezíti a tájékozódást a jogszabályok gyakori változásán túl az is, hogy az ellátások igénylése és 

megállapítása különböző szervek hatáskörébe tartozik.   

Pénzbeli ellátások 

A szociálisan rászoruló személyek részére mely szerv és milyen pénzbeli ellátásokat állapít meg? 

Szociális rászorultság esetén  

A járási hivatal: 

- időskorúak járadékát, 
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, (korábban rendszeres szociális segély), 
- közgyógyellátást, 
- ápolási díjat:  

- súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után alap összegű 

ápolási díjat,  

- a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járó emelt összegű ápolási díjat, 

valamint 

- kiemelt ápolási díjat állapít meg. 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben és a települési önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapít meg. 



Hol kell igényelni a szociális ellátásokat? 

A kérelmet 

- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott szervnél, 

1. Aktív korúak ellátása 

Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére   egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatást vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg. 

Jogosultság:  

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a személynek, 

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást 

szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

-    vakok személyi járadékában részesül, vagy  

-    fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék 

(együtt: álláskeresési támogatás)  folyósítási időtartama lejárt, vagy 

- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 

idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra 

nem szerez jogosultságot, vagy 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási 

szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 

- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 

szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs 

járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj 

folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását 

megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig 

együttműködött,  

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 

keresőtevékenységet  nem folytat. 

Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, 

egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 

 

Ki állapítja meg: 

Járási hivatal 

 

Forma/Összeg: 

     Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 



Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik 

személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg a másik személy az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 

a. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
 
A jogosultság megállapításának feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme 

ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650,- Ft) és a törvényi 

értékhatárt meghaladó vagyonnal ne rendelkezzenek. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg annak a személynek, aki  

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 

gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 

biztosító intézményben nem tudják biztosítani. 

Ki állapítja meg:  

Járási hivatal 

Forma/Összeg: 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  havi összege a családi jövedelemhatár összegének 

és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér 

mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 47.374,- forintot.   

Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy családtagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a támogatás összege nem haladhatja 

meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.795,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegének különbözetét, azaz 25.995,- forintot. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetén a családi jövedelemhatár összege a család 

fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege 92%-ának a szorzata. 

 

b.  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek, akinek az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra való jogosultság feltételeivel rendelkezik.  

Ki állapítja meg:  

Járási hivatal 

Forma/Összeg: 

Összege: 



A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-a: 22.800,- Ft. Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban. 

 

2. Időskorúak járadéka 

Az időskorúak járadékára jogosult személy, aki 

-  a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, s akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 

jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 80%-át,( 22.800,- Ft) 

-  az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, (27.075,- Ft) 

-  az egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft) 

 
Ki állapítja meg:  
 
Járási hivatal 
 
Forma/Összeg:  
 
Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik 

- nem egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a  (24.225,- 
Ft) 

- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a (28.500,- Ft ) 

- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 135%-a (38.475,- Ft) 

A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a fenti összegek és a saját havi 

jövedelmének különbözete. 

 

3. Ápolási díj 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó 
ellátása. 
Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, 
állandó felügyeletre, gondozásra szoruló  
- súlyosan fogyatékos, ill. 

- 18 év alatti tartósan beteg. 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult  a hozzátartozó, ha súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő 

hozzátartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a  szakértő igazolja 

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki 



- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” minősítési 

kategóriába sorolt( akinek egészségi állapota 1-30% között van és önellátásra nem vagy csak segítséggel 

képes) hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy 

- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot 

miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel 

folyósítják.  

2015. március 1-jétől az ápolási díj méltányosságból történő megállapítására nincs lehetőség. A települési 

támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának 

ápolását, gondozását végző személy részére. 

Ki állapítja meg: 

Járási hivatal 

Forma/Összeg: 

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek ápolása esetén az 

ápolási díj összege azonos az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeggel 

(31.000,- Ft). 

A fokozott ápolást igénylő  súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápolási díj az éves központi 

költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százaléka (46.500,- Ft). 

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, 55.800,- Ft. 

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül. 

Amennyiben a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a fenti összegek és a 

rendszeres pénzellátás összegének különbözete. 

 

4. Települési támogatás 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján 

települési támogatást nyújt.  

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 

milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az 

önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, 

- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 



- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 

köteles nyújtani. 

Ki állapítja meg: 

A települési önkormányzat képviselő testülete 

Forma/Összeg: 

A képviselő-testület rendeletében meghatározott formában és összegben kerül biztosításra. 

 

Természetbeni ellátások 

 

1. Köztemetés  

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való 

tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő 

eltemettetéséről, ha 

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

Ki állapítja meg:  

A települési önkormányzat képviselő testülete 

Forma/Összeg: 

A köztemetés összegét a települési önkormányzat hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél 

bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

2. Közgyógyellátás  

(Az egyéni havi gyógyszerkeret 2017-ben legfeljebb havi 12.000,- Ft, az eseti keret évi  6.000,- Ft) 

a)Alanyi jogon jogosult az ellátásra: az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; az 

aktív korúak ellátásában részesülő egészségkárosodott személy; a pénzellátásban részesülő hadigondozott 

és a nemzeti gondozott; a központi szociális segélyben részesülő; a rokkantsági járadékos, továbbá az a 

személy, aki 

- rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 



- rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

- öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 

- öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon 

rokkantsági ellátásban részesült 30%-os egészségi állapotára, vagy I.II. csoportú rokkantságára 

tekintettel, 

- az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

b) Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek az egészségbiztosítási pénztár által 

elismert térítési díja az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- 

Ft), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft 

Ki állapítja meg:  

Járási hivatal 

Forma/Összeg:  

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási 

támogatásba befogadott 

* egyes gyógyszerekre,  gyógyszerkerete erejéig  
* gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre (ideértve a javítás költségeit is), 

valamint   
az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

2015. március 1-jétől a közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítására nincs lehetőség. 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 
viseléséhez. 
 

3.Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítják meg az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultságát, 

- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

120%-át (34.200,- Ft), 

- aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft) 

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
 

Ki állapítja meg 

Járási hivatal 

Forma/Összeg: 

A szociális rászorultság igazolásáról hatósági bizonyítványt állítanak ki. A bizonyítvány 1 évig érvényes. A 

bizonyítvány birtokában járulékfizetés nélkül lehet igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást. 



 

Stratégiai környezet bemutatása 
Széchenyi 2020.  

„Az Európai Unió jelenlegi közös gazdasági stratégiája az Európa 2020 stratégia, amely a 2001-2010. közötti 

időszakban futó Lisszaboni Stratégiát váltotta fel. Előbbinek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. 

Az Európai Unió, és ezzel Magyarország hivatalos stratégiai célja az elkövetkező tíz évben a gazdasági 

növekedés helyreállítása és megalapozása annak ellenére, hogy öregszik a társadalom és élesedik a 

nemzetközi verseny.”  ( Forrás: Wikipédia) 

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

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

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

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

A Széchenyi 2020 operatív programjai 

„Magyarország 12 000 milliárd forint fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai 
költségvetés támogatásával 2020-ig. Ez azt jelenti, hogy ebben a fejlesztési ciklusban minden magyar 
állampolgárra 50 ezer Ft-tal több fejlesztési forrás jut, mint a korábbi Új Széchenyi Terv fejlesztési 
ciklusban. 

1. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

3. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

4. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

5. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

6. Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

8. Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

9. Vidékfejlesztési Program (VP) 

10. Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)” (Forrás: Wikipédia) 

 

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

foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 

munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az 

infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes pénzügyi keret 

legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati 

rendszerben is több változásra számíthatunk. 

 

 



 
 

 

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

 
 

 

 

 



Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

Az önkormányzat az éves költségvetési tervének kidolgozásakor figyelembe veszi a helyi fejlesztési 

területekhez kapcsolódó pályázati kiírásokat és ezeket összehangolja a helyi esélyegyenlőségi programmal 

és a szociális szolgáltatástervezési koncepcióval, gazdasági programmal.  

 

A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Népességre vonatkozó statisztikai adatok 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma  

 
Fő Változás 

2007 3891 

 2008 3848 99% 

2009 3781 98% 

2010 3711 98% 

2011 3691 99% 

2012 3701 100% 

2013 3728 101% 

2014 3682 99% 

2015 3655 99% 

2016 3637 100% 

2017 3714 102% 

Forrás: helyi adat 

A népességre vonatkozó adatokat, ha áttanulmányozzuk, akkor azt láthatjuk, hogy a lakosságszám 2007-től 

2011-ig csökken, majd 2012-2013-ban a lakosság számában egy kisebb növekedés látható, ezt követően 

2016-ig ismételten csökken a lakosságszám és az idei évben létszámnövekedés tapasztalható. 

Összességében elmondható, hogy 2007 és 2017 között a lakosságszám csökken. A csökkenés 

megakadályozására az önkormányzat helyi szinten biztosítja a közmunka lehetőséget, támogatja a 

kisgyermekes családokat, és ösztöndíj programjával a továbbtanuló fiatalokat. Az elnyert pályázatokkal 

szeretné, hogy településünk élhetőbbé és szebbé váljon. A település megtartó ereje nagyban függ attól, 

hogy helyi szinten milyen szolgáltatások, munkahely lehetőségek állnak rendelkezésre a fiatalok, a 

családalapítás előtt állók, vagy a kisgyermeket nevelő családok számára. Ha biztosítva van a megélhetés, 

akkor felnőtt életüket nem nagyobb városokban vagy külföldön fogják leélni, hanem itt maradnak vagy 

visszajönnek a településre. Fontos, hogy gyermekek szülessenek, mert igen magas a halálozások száma, a 

születések száma viszont évről évre csökken.  

Aggodalomra ad okot az is, hogy míg az összlakosság nemek közötti megoszlása közel fele-fele arányú, 

addig, ha a 65 év felettiek életkorra vonatkozó adatait nézzük, akkor megállapítható, hogy jelentősen több 

a nő, mint a férfi. A férfiak többsége nem éri meg a nyugdíjas kort, ez pedig a 65 év feletti nők 

elmagányosodásához vezet. A női lakosság közel 1/4 része 65 év feletti, ez igen magas számadat.  

 



 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

 
 

fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1931 1783 3714 52% 48% 

0-2 évesek     93     

0-14 éves 230 241 471 49% 51% 

15-17 éves 78 58 136 57% 43% 

18-59 éves 1008 1065 2073 49% 51% 

60-64 éves 166 135 301 55% 45% 

65 év feletti 449 284 733 61% 39% 

Forrás: helyi adat 
      

 

 

  

0-14 éves 
12% 

15-17 éves 
4% 

18-59 éves 
52% 

60-64 éves 
9% 

65 év feletti 
23% 

Állandó népesség - nők 

0-14 éves 
13% 

15-17 éves 
3% 

18-59 éves 
60% 

60-64 éves 
8% 

65 év feletti 
16% 

Állandó népesség - férfiak 



A HEP CÉLCSOPORTOK VIZSGÁLATA A LEGUTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége     

A munkanélküliség Magyarországon gazdaságilag és társadalmilag súlyos, országos méretű probléma. 

Azonban a hagyományos munkanélküliséghez képest (a munkaerő kínálat meghaladta a munkaerő 

keresletet) napjainkban a strukturális munkanélküliség jellemző. Strukturális vagy szerkezeti 

munkanélküliségnek hívják azt, amikor a rendelkezésre álló munkaerő nem azokkal a képességekkel, 

szaktudással rendelkezik, mint amire a piacon éppen szükség van.  

Medgyesegyháza településen a nyilvántartott álláskeresők körében jelentős a nyolc osztállyal rendelkezők 

száma. Ezeknek az embereknek gyakorlatilag egyetlen lehetősége a közfoglalkoztatásban való 

elhelyezkedés. Eközben egyre világosabbá válik, hogy a közmunkaprogramok, melyekben a képzetlenek 

mellett kisebb részben képzettnek mondható munkaerő is részt vesz, és amelyek valójában visszatartják a 

munkakereséstől az embereket, az ország több területén már a versenyszféra elől vonják el a potenciális 

munkavállalókat. A munkaerő-piaci feszültségek enyhítése érdekében tehát kiemelten fontos lenne a 

közmunkába való "beragadást" orvosolni, a nehezen foglalkoztatható álláskeresőket visszajuttatni a 

munkaerőpiacra, amit célzott segítséggel, gyakorlati tapasztalatot biztosító képzésekkel, illetve 

átképzésekkel lehetne igazán támogatni. 

Medgyesegyházán élő roma népesség számarányára vonatkozó hivatalos adat nem áll rendelkezésre. Mind 

óvodai, mind iskolai szinten integrált nevelés folyik roma és nem roma gyermekek részére. Egyenlő eséllyel 

indulhat minden gyermek a tanulmányai során.  

 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma * 

Medgyesegyháza 
Békés megye Mezőkovácsházai járás 

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 
2017. 

01-09.hó 

Hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás támogatása 
16 38 20 26 31 

Országos közfoglalkoztatási program 

támogatása 
1 10 13 14 16 

Járási startmunka mintaprogram 

támogatása összesen 
91 81 142 119 77 

-- Mezőgazdaság 18 25 64 43 20 

-- Belvízelvezetés 1 0 0 - - 

-- Mezőgazdasági földutak 

karbantartása 
16 4 5 0 12 

-- Bio- és megújuló 

energiafelhasználás 
- - - - - 

-- Belterületi közutak karbantartása 2 10 63 61 31 

-- Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
1 - - 1 1 

-- Téli és egyéb értékteremtő 

közfoglalkoztatás 
54 41 4 - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő - 1 6 14 13 



közfoglalkoztatás 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - - 

-- Magas hozzáadott értékű program - - - - - 

Mindösszesen 109 129 175 159 125 

Közfoglalkoztatási mutató 4,38% 5,08% 7,01% 6,78% 5,32% 

Ellátásban nem részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
161 124 91 72 73 

Álláskeresési ellátásban részesülő 

álláskeresők száma zárónapon 
31 38 38 43 41 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülő álláskeresők 

száma zárónapon 

53 59 42 48 42 

Regisztrált álláskeresők száma 

zárónapon 
245 221 171 162 155 

Nyilvántartott álláskeresők relatív 

mutatója 
9,89% 8,71% 6,87% 6,93% 6,63% 

Közfoglalkoztatási ráta 29,28% 35,81% 50,95% 49,47% 44,52% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) 

népesség száma 
2 479 2 433 2 495 2 343 2 343 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%+ 
 

 

Statisztikai definíciók és jogszabály változások 

*Információk: 

* A közfoglalkoztatásban részt vevők átlagos állományi létszáma: az adott hónapban 

közfoglalkoztatásban részt vevők napi létszámainak egyszerű számtani átlaga. Az átlagolást a 

tényleges létszám alapján kell elvégezni, vagyis minden személyt – a munkaidő hosszától 

függetlenül – egy-egy egész főnek kell tekinteni. 

* A 2015. január 1-jétõl a tárgyhónapra vonatkozó adatok a következő hónap 20-ai 

zárónapján kerülnek számbavételre. 

* A közfoglalkoztatottak lakóhelyük települése alapján kerültek besorolásra (járásokba, ill. 

megyékbe) 

(Forrás: kozfoglalkoztatas.kormány.hu)  

 

 

 

 

http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/statisztika/terkep/definici.htm
http://www.kormány.hu/


"Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai (fő) 
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Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen 

 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 

(forrás: kozfoglalkoztatas.kormany.hu) 

A közfoglalkoztatottak három típusú foglalkoztatásban tudnak munkát vállalni, ezek a hosszabb távú 

közfoglalkoztatás (maximum egy évre szóló közfoglalkoztatási szerződés), az országos közfoglalkoztatási 

program és a helyi szinten is jól működő járási startmunka mintaprogram. Ha megnézzük az utóbbi évek 

foglalkoztatási adatait, akkor jól látható, hogy a közfoglalkoztatottak döntő többsége a startmunka 

mintaprogramba volt foglalkoztatva. A létszám adatokat nézve 2015-ben kimagaslóan magas volt a 

közfoglalkoztatás, azóta csökkent a közmunkások létszáma. 

Regisztrált álláskeresők átlagos zárónapi létszáma (fő) 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma 

zárónapon 

 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma zárónapon 

 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma zárónapon 

(forrás: kozfoglalkoztatas.kormany.hu) 

 

A regisztrált álláskeresők száma évről-évre csökken, ez köszönhető annak, hogy az önkormányzat a 

hátrányos helyzetű csoportok - mélyszegénységben élők, a romák, a nők, valamint a fiatal pályakezdő 

munkanélküliek- számára biztosítja a közmunkaprogramban való részvételt. A közmunkaprogramban 

résztvevőket lehetőség szerint a végzettségüknek megfelelő munkakörben próbáljuk alkalmazni. Vannak, 

akik adminisztratív feladatokat látnak el, mások építőipari munkákat végeznek (kőműves, asztalos, 

gépkezelő), mások pedig a mezőgazdasági munkakörben tevékenykednek. Minden dolgos kéz megbecsült 

munkaerő. Munkájukra nagy szükség van.  

A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatása szerint a regisztrált álláskeresők száma azért 
csökkent, mert a regisztrált személyek többsége talált magának bejelentett munkahelyet a település 
vonzáskörzetében (szociális gondozó és ápoló, határvadász, mezőgazdasági szerződéses munkás). Az idei 
évtől induló közmunkaprogramban elsősorban a 25 év feletti munkanélkülieknek adtak közmunka 
lehetőséget. A 25 év alatti fiatal korosztály részére több képzés indult, hogy az átképzésük után munkába 
tudjanak állni.  
A szakma megszerzése fontos feltétel a foglalkoztatásnak, hiszen a munkahelyek a szakképzett munkaerőt 
keresik. A Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya az idei és az előző években is igen sok képzést 
szervezett közfoglalkoztatottak részére. Településünkről is több közfoglalkoztatott vett részt képzéseken 
(könnyűgép-kezelői, élelmiszertartósító, bolti eladó, földmunkagép-kezelő, targonca-kezelő, kerti munkás).  
A településen még mindig magas a nyolc osztályos végzettséggel rendelkezők száma. Ezen személyeket 
ösztönözni kell a szakmaszerzésre.  
 
 
 
 
 
 
 



A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák: 

 

fejlesztési lehetőségek: 

 

a célcsoportban magas az álláskeresők száma közmunka program az munkanélküliek részére 

a célcsoportban a munkanélküliek körében 

magas az alapfokú végzettséggel rendelkezők 

száma 

képzések biztosítása 

 

 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

Veszélyeztetettség: Olyan- a gyermeke vagy más személy által tanúsított-magatartás, mulasztás vagy körülmény 

következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy 

akadályozza.  

A veszélyeztetettség mértékétől függően a helyi gyermekjóléti szolgáltató családgondozás keretében gondozza a 

gyermeket, vagy fokozott veszélyeztetés esetén a gyermek védelembe vételére tesz javaslatot.  Ekkor már a szülő a 

gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével nem tudja megszüntetni, vagy nem akarja, 

de feltételezhető, hogy segítséggel,a gyermek fejlődése a családi környezetben is biztosítható, a Járási Gyámhivatal 

gyámügyi munkatársa a gyermeket védelembe veszi, kirendel mellé egy esetmenedzsert. A gyermekjóléti 

szolgáltatás a segítő tevékenységét a 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény és annak végrehajtási rendeletei 

alapján látja el a szolgálat.  

Ezeket a feladatokat a gyermekjóléti szolgálat az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelet alapján szociális segítő 

munkával, szolgáltatási, szervezési tevékenységgel látja el. A gyermekjóléti szolgáltatás kiterjed a településen élő 

valamennyi gyermekre és fiatalkorúra. A gyermekjóléti ellátás egy alapellátási tevékenység és a törvényben 

meghatározott fokozatosság elvét biztosítja. Preventív tevékenység, mely a hatósági intézkedéseket előzi meg.  

A Gyvt. 39. § szerint „a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

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

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 

kiemelt gyermek visszahelyezését.” 

Az 1997. évi XXXI. számú gyermekvédelmi törvény a családok többirányú támogatását biztosítja. A 

többirányú támogatást főként a segítő- és jelzőrendszer megalakításával és a velük való folyamatos 

együttműködés fenntartásával gondolja megvalósítania a törvény. Fő elv, hogy gyermeket családból 

kiemelni csak abban az esetben lehet, ha a többoldalú támogatás ellenére sem szüntethetők meg a 

veszélyeztető körülmények és azok megléte veszélyezteti a gyermek testi, lelki fejlődését. A szolgálat a 

Dombegyház településen élő 18 éven aluliakkal kapcsolatos szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat látja el.  

A 2016. január elsején hatályba lépett törvényi változások több területen is kihívások elé állították a 

szociális alapellátást végző intézményeket. A család és gyermekjóléti központok létrejöttével a hatóság-

közeli intézkedéseket (védelembe vétel, családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, 



utógondozás) szükségessé tevő ügyek esetében a szakmai tevékenységek megszervezését, koordinálását a 

járás székhelyén működő központok esetmenedzserei végzik. A család és gyermekjóléti szolgálat az 

esetmenedzserek által írt gondozási, nevelési tervből részfeladatokat valósít meg, valamint közös 

családlátogatás keretében látogatja az esetmenedzserrel a családokat.  

A HEP intézkedési tervében célul tűztük ki a veszélyeztetett kiskorúak számának csökkenését. A 

megvalósításhoz csökkenni kell a védelembe vett és a veszélyeztetett gyermekek számát. A veszélyeztetett 

gyermekek számának csökkentése a család anyagi biztonságának megteremtésével is elérhető, amelyhez 

hozzájárul a közmunka lehetőség biztosítása a gyermeket nevelő szülők számára. Ha magasabb egy 

családban az egy főre jutó jövedelem, akkor több pénz jut az élelmezésre, ruházkodásra, taníttatásra, 

szükségletek kielégítésére. Ha az alapvető szükségletek ki vannak elégítve, akkor már nem tekinthető 

veszélyeztetettnek a gyermek.  

A gyermekek számára helyi szinten több programot is szervezünk, mely célja az, hogy a hátrányokkal küzdő 

gyermekek is hozzá juthassanak olyan készségfejlesztő, tudásgyarapító technikákhoz, amelyekhez csak a 

tehetősebb szülők gyermekei juthatnak. Külön hangsúlyt fektet mind az iskola, mind az óvoda a hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatására. Számos tanórán kívüli foglalkozás, szakkör, sportprogram várja a 

gyermekeket, akik így tartalmasan tölthetik el a szabadidőt.  

Az iskola alapítvány is jutalmazza a tehetséges hátrányos helyzetű tanulókat, biztosítva számukra 

táboroztatást, színházba, moziba való eljutást. Az iskola több pályázaton is indult, hogy a gyermekek 

számára táboroztatási, kirándulási lehetőséget biztosítson.  

A gyermekek délutáni, szünidei időtöltésére a Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány, a Varázserdő 

Óvoda, a Medgyesegyházi Gondozási Központ, a Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár szervez 

kézműves, ügyességi, kulturális programokat, kreatív foglalkozásokat, kvíz vetélkedőt, melyhez 

használhatják a könyvtár könyveit, számítógépeit. Medgyesegyházán 2016-tól minden gyermek számára 

biztosítva van a nyári szünidei gyermekfelügyelet. 

Befogadó, nyitott szeretetteljes óvodai környezet kialakítására törekszünk. Valamennyi gyermek számára 

biztosítjuk a hátránykompenzációt, az egyenlő esélyt és a szociális hátrányokból adódó egyéni különbségek 

csökkentését. Felismerjük a gyermekek tanulási problémáit, fejlődésbeli lemaradásait, és törekszünk a 

gyermekek képességeinek egyéni szükségleteinek megfelelő fejlesztésére, kibontakoztatására. Jól működő 

szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a pedagógiai szakszolgálattal, a fejlesztéseket végző külső 

szakemberekkel. Kiemelt területet kap nálunk az esélyegyenlőség, a másság befogadása és elfogadása. 

Kiemelt feladatunk a gyermekek integrált - mára már inkluzív nevelése, a befogadó környezet kialakítása, 

az óvodapedagógusok, óvodai munkatársak befogadó attitűdje, hiszen kiugróan nagyok a társadalmi 

háttértényezők mentén kimutatható különbségek. A szociális hátrányok, és a gyermekek tanulási 

nehezítettsége között szoros az összefüggés. Azt szeretnénk tevékenységeinkkel elősegíteni, hogy minden 

gyermek egyenlő méltóságú személyként élhessen, és a társadalmi helyzetéből fakadó hátrányai 

mérséklődjenek. Minél korábbi életkorban kezdődik meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, a 

hátránykompenzáció annál sikeresebb. Ezért törekszünk minél több partner önkéntes bevonásával és 

szakmai összefogással elősegíteni az esélyteremtést és a felzárkózásukat segítő hátránykompenzációt. Az 

egyéni szükségleteknek megfelelő képességfejlesztéshez egyenlő esélyű hozzáférést biztosítunk minden 

gyermeknek, és a szülők nevelési tanácsokkal való támogatásával a hátrányok csökkentését szeretnénk 

elérni. Intézményi jó gyakorlataink is a gyermekek hátránykompenzációját segítik nyitott, befogadó óvodai 

környezetünknek, és nevelési elveinknek köszönhetően. A családokkal és a társintézményekkel, civilekkel 



és egyéb intézményekkel, szervekkel történő összefogás eredményeképpen létrejövő élményeket nyújtó 

projekt programok elősegítik a HH gyermekek esélyteremtését, hatékony fejlesztését. Intézményünk 

tehetséggazdagító munkáját az éves munkatervünkben foglaltaknak és a munkacsoportok éves tervei 

szerint végezzük, lehetőséget biztosítva arra, hogy teret engedjünk a gyermekekben szunnyadó jó 

adottságok, és képességek kibontakoztatásának.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2013-2016-os évek jó tapasztalataira alapozva 2017. évben is 
meghirdette a „Nyári diákmunka” központi munkaerő piaci programot. A munkaerő piaci program 
csökkenteni kívánja a fiatalkori inaktivitást, elő kívánja segíteni már diákkorban a fiatalok munkához 
jutását, továbbá a korai munkatapasztalat szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A központi 
program a munka révén szerzett tapasztalatokon, sikerélményeken túl lehetőséget teremt a diákok 
kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. 
 

Ha a lenti táblázatot áttanulmányozzuk, láthatjuk, hogy az erőfeszítések nem voltak hiába, mert évről évre 

csökken a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma, a veszélyeztetett 

kiskorú gyermekek száma is 2013-tól folyamatosan csökken, mindez igazolja az intézmények hatékony 

munkáját. 

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 327 10 0 0 151 

2009 363 0 0 0 135 

2010 360 0 0 0 105 

2011 364 36 0 0 122 

2012 332 28 0 0 116 

2013 337 47 0 0 124 

2014 297 7 0 0 91 

2015 252 5 0 0 132 

2016 215 43 0 0 164 

2017 nincs adat nincs adat 0 0 nincs adat 



Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati  adatok 
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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 10 3 60 

2009 2 0 59 

2010 7 2 65 

2011 9 1 74 

2012 4 4 74 

2013 5 4 58 

2014 17 4 49 

2015 13 4 52 

2016 6 0 60 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

 



 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermekek száma magas 

közmunkaprogramba beilleszteni minél több 

gyermeket nevelő munkanélkülit 

Magas a veszélyeztetett kiskorúak száma felzárkóztató foglalkozás a gyerekeknek, 

családsegítés 
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 A nők helyzete, esélyegyenlősége          

 

Állandó népesség 

 
 

fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1931 1783 3714 52% 48% 

0-2 évesek     93     

0-14 éves 230 241 471 49% 51% 

15-17 éves 78 58 136 57% 43% 

18-59 éves 1008 1065 2073 49% 51% 

60-64 éves 166 135 301 55% 45% 

65 év feletti 449 284 733 61% 39% 

Forrás: helyi adat 
      

 

 

 

 
 

A helyi esélyegyenlőségi program egyik leginkább érintett célcsoportja a nők csoportja. A nők az 

intézkedési tervben is érintettek. Településünkön az összlakosság több mint felét a nők alkotják, a 
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lakónépesség korcsoportos felbontásából kiderült, hogy az inaktív (65 év feletti) korúak 61 %-a nő, ami azt 

jelenti, hogy a 65 év feletti nők többsége magányosan éli a mindennapjait, mely aggasztó tény és ez sajnos 

évek óta állandósult állapot. A férfiak többsége elhalálozik, mire eléri a nyugdíjas kort.  

A nők a család alap pillére, a gyermekek nevelését többnyire ők végzik, fontos tehát, hogy egy olyan 

anyakép legyen a gyermekek előtt, amire tudnak építeni, felnőtt életüket megalapozni. A nők képzése 

fontos a munkaerő piaci kihívások miatt, könnyebben el tudnak helyezkedni, valamint a műveltebb anyuka 

nagyobb segítséget tud nyújtani a gyermeke számára a tanulásban, leckeírásban. A szülők képzése egyik 

feltétele lehet a gyermek hátrányos helyzetének leküzdésében. A nők egy része alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezik, tanulmányaikat befejezték a gyermekvállalás miatt, a végzettség megszerzése 

előtt. Az önkormányzat a Foglalkoztatási Osztály bevonásával képzést biztosít az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező személyek részére, valamint biztosítja számukra a közmunka lehetőségét a 

képzés elvégzése után is.  

A nők munkaerőpiacra való visszakerülését a bölcsőde beindításával az önkormányzat segíteni tudná, ezért 

fontos feladatnak tartjuk a bölcsőde ismételt visszaállítását. Amennyiben a szülő munkába szeretne állni, 

lehetőség lenne a gyermek napközbeni elhelyezésére.  

A szünidők ideje alatt az óvoda működik, ez nagyban megkönnyíti a gazdaságilag aktív nők életét, hiszen biztosítva 

van a gyermekük felügyelete.  Azoknak a gyermekeknek, akik már nem óvodás korúak, a nyári szünetben külsős 

személy bevonásával biztosítva van a gyermekfelügyelet. A többi szünetben is szükségesnek tartanánk a felügyelet 

biztosítását. Ez még megoldásra váró feladat.  

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

gyermeküket egyedül nevelő nők segítésének 

hiánya 

óvodai és iskolai szünetekben 

gyermekfelügyelet biztosítása 

gyermeknevelés után a nők nehezen tudnak a 

munkaerőpiacra visszatérni 

bölcsődei csoport kialakítása, nők képzése, 

átképzése 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Állandó népesség 

 
 

fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1931 1783 3714 52% 48% 

0-2 évesek     93     

0-14 éves 230 241 471 49% 51% 

15-17 éves 78 58 136 57% 43% 

18-59 éves 1008 1065 2073 49% 51% 

60-64 éves 166 135 301 55% 45% 

65 év feletti 449 284 733 61% 39% 

Forrás: helyi adat 
      



A nők helyzetének felülvizsgálatakor láthattuk, hogy a 65 év feletti lakosság 61 %-a nő, ami azt 

eredményezi, hogy az idős nők többsége magányosan éli le a nyugdíjas éveit. Arra vonatkozóan nincs adat, 

hogy a 65 év feletti férfiak közt milyen arányban találunk egyedül állót.  

Évek óta tapasztaljuk, hogy elöregedik a település, ezt a számadatok is alátámasszák. A 0-17 éves korú 

gyermekek száma nem éri el a 65 év feletti személyek számát. Valamint nem születik annyi gyermek, 

amennyi aktív korú nyugdíjba vonul.  

A településen nagy gondot kell fordítani az idősellátás fejlesztésére, a házi segítségnyújtó szolgáltatás 

eljuttatására minden arra igényt tartó idős számára, hiszen az idősek az egyik legsérülékenyebb réteg a 

gyermekek után. Koruknál és fizikális állapotuknál fogva sok segítséget igényelnek, és sokuk mellett nincs 

ott a támogató család. Kevésbé óvatosabbak, gyanakvóbbak az idegenekkel szemben, könnyebben válnak 

bűncselekmények áldozatává. Ezért fontos az, hogy az idősek kapjanak tájékoztatást, hogyan védhetik meg 

értékeiket, tartsák be az alapvető óvintézkedéseket.  

Az idősek számára fontos a családdal való kapcsolat fenntartása. A HEP egyik intézkedési tervében azért is 

tűztük ki célul az idősek informatikai jártasságának növelését, mivel több idős közvetlen családja nem a 

településen él, velük csak telefonon, vagy interneten keresztül tudják a kapcsolatot felvenni. Az internetes 

közösségi portálok lehetőséget adnak arra is, hogy az idősek az ismerősökkel is kapcsolatot tartsanak. A 

Művelődési Ház és Könyvtár 2016-2017. évben is szervezett informatikai képzést, melyen idősek is részt 

vehettek.  Fontos az idősek motiválása a képzéseken való részvételen és források keresése további 

képzések indítására.  

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Alacsony az idősek informatikai jártassága informatikai képzések indítása, internet klub 

kialakítása 

Magas a magányos idősek száma rendezvények, programok szervezése, nappali 

ellátásban részesülők számának növelése 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem rendelkezünk statisztikai adatokkal. A helyi iskolában 

lehetőség nyílik integrált nevelés keretén belül a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek oktatására. A 

közoktatási törvény megfogalmazása szerint „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 

tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, 

b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 

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

Ha jogszabály az óvodai nevelésben részt vevő, a tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban álló 

vagy a képzési kötelezettséget teljesítő fogyatékos gyermek részére kedvezményt, juttatást, jogosultságot, 



kötelezettséget állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló fogalom alatt a sajátos nevelési igényű 

gyermeket, tanulót kell érteni.” A gyermek SNI besorolását a tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság határozza meg, valamint kijelöli az oktatási intézmények számára a fejlesztendő 

területeket.  

A településen magas a megváltozott munkaképességű személyek száma. Az ő számukra a munkaerőpiacra 

való visszatérés nagyon nehéz, mivel állapotuknál fogva akadályoztatva vannak bizonyos 

munkatevékenységek elvégzésében. Önkormányzatunk több megváltozott munkaképességű személyt 

alkalmaz határozatlan idejű jogviszonyban, valamint napi 8 órás munkaidőben közmunka program 

keretében is foglalkoztatunk megváltozott munkaképességű személyeket, továbbá a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által támogatott EFOP program keretében alkalmazunk megváltozott 

munkaképességű személyeket. 

A mozgásában akadályozott személyek részére igényelhető elektromos négykerekű kerékpár, mely a 

közlekedésben segíti őket. Egyre több ilyen közlekedési eszközzel lehet találkozni a településen. Ezekkel az 

„járművekkel” nehéz közlekedni a rossz minőségű utakon, járdákon, így fontos az kutak szilárd burkolattal 

való ellátása, azok javítása, a járdák felújítása, helyenként kiszélesítése, akadálymentes közlekedésre 

alkalmassá tétele, valamint akadálymentesített felszállóhelyek biztosítása. 

Önkormányzatunk igyekszik részt venni minden olyan pályázaton, amely az utak, kerékpárutak, járdák, 

parkolók, felszállóhelyek kialakítására, felújítására lett kiírva. 2016. évben a Deák utca egyik szakasza lett 

teljes egészében felújítva. A Békés Megyei Közútkezelő Kht. 2016. évben a Gárdonyi utca teljes szakaszát 

újította fel. Közfoglalkoztatás keretében évek óta több utcában végzünk kátyúzást valamint a régi járdákat 

elbontva, helyre öntött járdákat és saját gyártású térköveket raktunk le. Ezekkel a beruházásokkal 

településünk nem csak esztétikusabb, szebb lett, hanem minden ember számára biztonságosabbá vált a 

közlekedés.  2018. évben Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert „Zöld város kialakítása” 

projekt keretében új járdák, pakolók kerülnek kialakításra, felújításra. Önkormányzatunk valamennyi 

intézménye akadálymentesített. 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

teljes körű akadálymentesítés hiánya pályázati források keresése 

utak, járdák rossz állapotúak, kerékpárutak 

hiánya, akadálymentesített felszállóhelyek 

hiánya 

pályázati források felkutatása 

megváltozott munkaképességű 

foglalkoztatottak alacsony aránya 

támogatási lehetőségek felkutatása 

 

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

felelősségvállalása 

 

A településen több alapítvány és egyesület segíti a célcsoportokat, ezáltal részesei a helyi esélyegyenlőségi 

program megvalósításának. Támogatásuk nélkül nem tudnánk olyan mértékű sikereket elérni, mint 



amelyeket szeretnénk. A település működésének szerves részei, a fejlesztési elképzelések akkor érik el a 

sikerük, ha a helyi szerveződésű csoportok is segítik az esélyegyenlőségi program megvalósítását. 

 

A HEP Fórum 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hoztunk 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 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente 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. 

 

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. 

 

 

 



 
 

 

 

 

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. 

 

                                                                         

 

 

 

HEP Fórum  

tagjai:  

intézményvezetők, 
HEP felelős 

Romák/mély-
szegénységben 
élők esély-
egyenlősége 

 

Idősek esély-
egyenlősége 

Gyerekek 
esély-

egyenlősége 

Nők esély-
egyenlősége 

Fogyatékkal 
élők esély-

egyenlősége 



Összegzés  

 

Összességében megállapítható, hogy a helyi esélyegyenlőségi program összhangban van a helyi 

sajátosságokkal, igényekkel, fejlesztési lehetőségekkel, pályázati lehetőségekkel. A HEP megírásakor 

megfogalmazódott problémák ma is helytállóak. Medgyesegyháza település igyekszik megteremteni a 

célcsoportok esélyegyenlőségét. Egyedüli kihívás a pénz hiánya lehet. Ezt azonban pályázati forrásból 

sikerül megteremteni. Eddig is bevált gyakorlat volt, hogy folyamatosan kerestük az elnyerhető 

pályázatokat, ezt a jövőben sem tesszük másképp.  

2018-ban új esélyegyenlőségi programot kell írni, így a meglévő tervek határidejének módosítását célszerű 

volt elvégezni.  

 

 

Medgyesegyháza, 2017. december 05. 

 

 

 

                                                                            Készítette:  

 

 

                                                                                                Holecz Andrásné 

                                                                                               HEP Fórum vezető 

 

 

 

 

A felülvizsgálat elfogadás módja és dátuma 

 

I. Medgyesegyháza település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló szakmai 

és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP 

Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 

……………………………………………….  önkormányzati határozatával …………………………………… 

elfogadta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedési terv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1. 

Intézkedés címe: Esély 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Mélyszegénységben élők körében magas a regisztrált álláskeresők száma 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Foglalkoztatás növelése 

Intézkedés tartalma 
kapcsolatfelvétel a munkáltatókkal, a Foglalkoztatási Osztállyal, 

tájékozódás, tájékoztatás 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2016.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

álláskeresők száma (teir adatbázis), munkaszerződések (polgármesteri 

hivatalban megtalálhatók) 

Lejárt/nem lejárt határidő lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

befejezett 

Eredmény regisztrált álláskeresők száma csökkent 

Módosítás  

 

A településen folyamatosan van közmunkaprogram, ezáltal csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Az 

utóbbi években többen kerültek ki a közmunkaprogramból, mivel tartós munkahelyen tudtak 

elhelyezkedni. Cél a teljes foglalkoztatás megvalósítása, valamint képzések, átképzések után a 

közmunkaprogramból való kikerülés a versenyszférába, ahol egyre növekszik a szakképzett 

munkaerőhiány. 

 

 



 

 

2. 

Intézkedés címe: A boldogulás reményében 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Az alacsony iskolai végzettséggel (8 általános) rendelkezők száma magas 

az álláskeresők körében 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

A településen élők tanulási mutatója emelkedjen 

Intézkedés tartalma 

A Foglalkoztatási Osztállyal együttműködve felnőttképzésre irányuló 

pályázati lehetőségek felkutatása, melyhez csatlakozni tudnak az 

álláskeresők 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

folytonos 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

képzések száma, képzésben résztvevők száma, képzést sikeresen elvégzők 

száma 

Lejárt/nem lejárt határidő nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

folyamatban lévő 

Eredmény Folyamatosan figyeljük a pályázatból finanszírozható képzéseket 

Módosítás  

A Foglalkoztatási Osztály minden évben szervez képzéseket az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

álláskeresők részére. Önkormányzatunk az idei és az előző években is biztosította a képzésen való 

részvételt a közfoglalkoztatottak részére. További célunk minél több munkanélkülit ösztönözni a 

képzéseken való részvételen, felkutatva a legkedvezőbb támogatási formákat. 

 

 

 

 



 

 

II. Gyermekek esélyegyenlősége 

1. 

Intézkedés címe:   Legyen több boldog gyermek 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Nő a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek száma 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számának 

csökkentése 

Intézkedés tartalma 
Munkahelyteremtés, jövedelem növelése, háztáji gazdálkodás ösztönzése, 

önfoglalkoztatási formák fejlesztése, pályázatírás 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2023.06.30 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

KSH adatok, kimutatások, beszámolók 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény Csökkent a gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 

Módosítás  

 

Medgyesegyházán évről évre csökken a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

száma. Az intézkedési terv elkészítésétől számítva ¼-vel csökkent a számuk. Ez igen jelentős, de fontos, 

hogy további csökkenés valósuljon meg.  

 

 

 



 

 

2. 

 

Intézkedés címe: Gyermek – család - jövő 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Nő a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

 Csökkenjen a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Intézkedés tartalma Helyzetfeltárás, tájékoztatás, szakemberek bevonása, tanácsadás 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2015.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Éves beszámolók, KSH adatok 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Befejezett 

Eredmény 
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma csökkent, elérte a 2015. évre 

tervezett létszámot 

Módosítás 
Határidő módosítás szükséges a tervezett célok elérése érdekében. 

Módosított határidő: 2018.06.30. 

 

A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2013-tól folyamatosan csökken, 2015-ben elérte az intézkedési tervben 

meghatározott létszámot. Sikeresnek tekinthető az intézkedési terv, fenntartása fontos, sőt cél, hogy további 

csökkenés valósuljon meg.  

 

 

 

 



 

 

III. Nők esélyegyenlősége 

1. 

Intézkedés címe: A nők is tudnak bizonyítani 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

A nők munkaerő piaci negatív megkülönböztetése 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

A nők a munkaerőpiacon azonos eséllyel indulhassanak  

Intézkedés tartalma Információgyűjtés, tájékoztatás, képzéskeresés, bölcsőde visszaállítása 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2015.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Statisztikai adatok, munkaszerződések, éves beszámolók 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény IT folyamatos 

Módosítás 
További fenntartása célszerű és szükséges az eredményesség érdekében, 

a határidő módosítása javasolt. Módosított határidő: 2018.06.30. 

Gyermeknevelés után a nők nehezen tudnak visszatérni a munkaerőpiacra. Önkormányzatunk  Gyes-ről a 

munkavilágába visszatérő nők számára minden esetben igény szerint biztosítja a közmunka lehetőségét.  Fontos 

feladat a bölcsőde visszaállítása, hogy azok a nők, akik gyermekük 2 éves kora után munkába szeretnének állni, vissza 

tudjanak menni dolgozni. Fontos a nők képzésének, átképzésének támogatása, erre lehetőségek, források keresése. 

 

 

 

 



 

 

2. 

Intézkedés címe: Gyermeküket egyedül nevelő nők segítése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Gyermeküket egyedül nevelő nők számára segítséget nyújtó intézkedések 

hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Óvoda, iskola szünetekben gyermekfelügyelet biztosítása 

Intézkedés tartalma 
Információgyűjtés, igényfelmérés, helyszín meghatározása, 

költségtervezés, szakképzett munkaerő bevonása 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2016.06.01. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Éves beszámolók 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
2016. évtől Önkormányzatunk az intézmények valamint külsős személy  

bevonásával a nyári szünidőben biztosítja minden gyermekek számára a 

gyermekfelügyeletet, valamint az összes szünetben az óvodások részére.  

Módosítás 
További fenntartása szükséges, a határidő módosítása javasolt. 

Módosított határidő: 2018.06.30. 

A szünidők ideje alatt az óvoda működik, az nagyon megkönnyíti a gazdaságilag aktív szülők életét, hiszen biztosítva 

van a gyermekük felügyelete.  Azoknak a gyermekeknek, akik már nem óvodás korúak, a nyári szünetben külsős 

személy bevonásával biztosítva van a gyermekfelügyelet. A többi szünetben is szükségesnek tartanánk a felügyelet 

biztosítását. Ez még megoldásra váró feladat.  

 

 

 

 



 

IV. Idősek esélyegyenlősége 

1. 

Intézkedés címe: Velünk együtt 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Településünkön növekvő tendenciát mutat az elmagányosodott idősek 

száma 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Csökkenteni a magányos idősek számát 

Intézkedés tartalma 
Kapcsolatfelvétel, információgyűjtés, motiváció, partnerszervezetek 

bevonása, programok szervezése 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2015.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Meghirdetett programok száma, résztvevők száma 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Befejezett 

Eredmény Az intézkedési terv megvalósult. Az eredményt sikerült elérni.  

Módosítás  

Medgyesegyházán igen sok programot szervez az Önkormányzat, a Művelődési Ház és Könyvtár, a Gondozási 

Központ, a Varázserdő Óvoda, a Schéner Mihály Általános Iskola, mely programokon minden idős ember részt vehet. 

Rendszeresen kirándulásokat és programokat szervez a Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

is, melyen igen sok magányos idős ember vesz részt. További feladatunk, ösztönözni azt, hogy minél több magányos 

idős ember vegyen részt a programokon, valamint minél több pályázati forrást keressünk a programok 

megvalósításához. A településen nagy gondot kell fordítani az idősellátás fejlesztésére, a házi segítségnyújtó 

szolgáltatás eljuttatására minden arra igényt tartó idős számára, hiszen az idősek az egyik 

legsérülékenyebb réteg. 

 

 

 



2. 

Intézkedés címe: E-nyugdíjas 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Alacsony az idősek informatikai jártassága 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Az idősek informatikai jártasságának növelése 

Intézkedés tartalma 
Információgyűjtés, tájékoztatás, érdeklődés felkeltése, képzés 

feltételének biztosítása, képzés indítása, internet klub 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2015.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Résztvevők száma 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket 

Módosítás  

Az idős emberek számára fontos a családdal való kapcsolat fenntartása. A gyermekeik nem tudják minden 

nap meglátogatni őket. Sok esetben a telefon jelenti a kapcsolattartás formáját. A mai fejlődő világunkban az 

időseknek is tartani kell a fejlődéssel a lépést. Egyre több idős rendelkezik számítógéppel, internet 

hozzáféréssel, hogy a világhálón keresztül tudja a családtagokkal tartani a kapcsolatot. Hosszabb távon a 

telefont le fogja váltani az internetes kapcsolattartás. Ezért is fontos az idősek informatikai jártasságának 

fejlesztése, valamint a kezdők számára az alapok elsajátítása. Szükséges az idősek motiválása a képzéseken 

való részvételen és a megfelelő pályázati források felkutatása a képzések megvalósításához.  

A Művelődési Ház és Könyvtár rendszeresen szervez számítógépes ismeretek elsajátítására tanfolyamot, melyen az 

idősebbek is részt vehetnek.  

 

 

 

 



V. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. 

Intézkedés címe: Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Alacsony a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának növelése 

Intézkedés tartalma 
Információgyűjtés, forrás keresés, foglalkoztatók részére adókedvezmény, 

együttműködési megállapodás a foglalkoztatókkal 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2016.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

Munkaszerződések 

Lejárt/nem lejárt határidő Lejárt 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Befejezett 

Eredmény 
Önkormányzatunknál 2013-tól a tervezett 20 %-os foglalkoztatás 

növekedése megtörtént. 

Módosítás  

Medgyesegyháza településen –bár nincs pontos adat-, de igen magas a megváltozott munkaképességű 

emberek száma. Az ő számukra a munkaerőpiacra való visszatérés nagyon nehéz, mivel a településen kevés 

az egészségi állapotuknak megfelelő munkalehetőség. Foglalkoztatásukhoz Önkormányzatunk folyamatosan 

keresi a lehetőséget. A rehabilitációs ellátásban részesülők számára az Önkormányzat biztosítani tudja a 

közmunka lehetőségét. A rokkantsági ellátásban részesülőket az idei évben a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság támogatja. A rehabilitációs kártyával rendelkező személyek után a munkáltató 

kedvezményben részesül, utánuk nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót, ez igen kedvező 

támogatás a munkáltatók részére. 2013-ban 4 fő megváltozott munkaképességű személyt alkalmazott az 

Önkormányzat és intézményei, jelenleg 6 főt foglalkoztatunk. Fontos, hogy minél több megváltozott 

munkaképességű személyt tudjunk támogatással foglalkoztatni, erre folyamatosan keressük a forrásokat.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 



2. 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Teljes körű akadálymentesítés hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Az intézmények és környékének teljes körű akadálymentesítése 

Intézkedés tartalma 

Intézmények műszaki felülvizsgálata, tervek készítése, pályázati 

lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtása, költségvetési előirányzat 

biztosítása, kivitelezés megkezdése, akadálymentesítés megvalósítása 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, műszaki átadás-

átvétel 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Befejezett 

Eredmény 
Az akadálymentesítés az intézmények és környékén teljes körűen 

megvalósult. 

Módosítás  

Medgyesegyháza Önkormányzata és intézményei tekintetében pályázati forrásokból teljes körűen megvalósult az 

intézmények és környékének akadálymentesítése. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

Intézkedés címe: Sima út 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése 

Az utak, járdák nem megfelelő állapotúak, szintbeli különbségek vannak, 

kerékpárutak hiánya, akadálymentesített felszállóhelyek (buszmegállók) 

hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Települési úthálózat felújítása, bővítése az akadálymentes közlekedés 

biztosítása érdekében 

Intézkedés tartalma műszaki felülvizsgálat, tervkészítés, pályázatírás, kivitelezés 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

2018.06.30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

dokumentumok 

 Akadálymentesítésre vonatkozó tervek, pályázati dokumentumok 

Lejárt/nem lejárt határidő Nem lejárt határidő 

Az IT jelenlegi állapota 

(folyamatban 

lévő/befejezett/tervezett) 

Folyamatban lévő 

Eredmény 
Közutak burkolatának felújítása, javítása. Új járdák építése, járdák 

felújítása  

Módosítás  

Önkormányzatunk igyekszik részt venni minden olyan pályázaton, amely az utak, kerékpárutak, járdák, 

parkolók, felszállóhelyek kialakítására, felújítására lett kiírva. 2016. évben a Deák utca egyik szakasza lett 

teljes egészében felújítva. A Békés Megyei Közútkezelő Kht. 2016. évben a Gárdonyi utca teljes szakaszát 

újította fel. Közfoglalkoztatás keretében évek óta több önkormányzati utcában végeztünk kátyúzást az 

utakon, valamint a régi járdákat elbontva, helyre öntött járdákat és saját gyártású térköveket raktunk le. 

Ezekkel a beruházásokkal településünk nem csak esztétikusabb, szebb lett, hanem minden ember számára 

biztonságosabbá vált a közlekedés. 2018. évben Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 

„Zöld város kialakítása” projekt keretében új járdák, parkolók kialakítását, felújítását tervezzük. Fontos 

feladat további pályázati források keresése az úthálózat felújítására, bővítésére, az akadálymentesített 

felszállóhelyek kialakítására. 

 

 

 


