
A Berettyóújfalui járás településeinek Helyi Esélyegyenlőségi Programjaiban meghatározott 
problémák és intézkedések

(térkép)

Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás területén
ÁROP – 1.A.3. – 2014 – 2014 – 0079 

A Berettyóújfalui járás települései és azok főbb adatai:

Település Rang
(2013. július 15.)

Állandó lakosság
(2015. január 1.)

Terület
(km²)

Berettyóújfalu
járásszékhely 
város

15082 170,98

Biharkeresztes város 4386 49,26
Komádi város 5756 144,65
Csökmő nagyközség 1998 68,97
Zsáka nagyközség 1620 78,81
Ártánd község 588 19,82
Bakonszeg község 1244 35,03
Bedő község 334 10,20
Berekböszörmény község 2044 42,84
Bojt község 578 26,88
Darvas község 598 42,31
Furta község 1189 42,85
Gáborján község 877 26,46
Hencida község 1305 34,79
Körösszakál község 875 15,02
Körösszegapáti község 1077 45,85
Magyarhomorog község 943 39,56
Mezőpeterd község 651 18,23
Mezősas község 699 26,39
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Település Rang
(2013. július 15.)

Állandó lakosság
(2015. január 1.)

Terület
(km²)

Nagykereki község 1378 37,27
Szentpéterszeg község 1147 25,51
Told község 381 14,91
Újiráz község 588 15,47
Váncsod község 1249 34,43

Vekerd község 134
7,41

2010. nyarán a Berettyóújfalui járás minden települése elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Az ÁROP – 1.A.3. – 2014 – 2014 
– 0079 azonosítószámú, „Közösen az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében – a Berettyóújfalui járás területén” című projekt  keretében 
minden  településen,  a  témákban  érintett  szakemberek  részvételével  kerekasztal  beszélgetések  keretében   került  sor  a  HEP-ek 
értékelésére (a programban Hencida település nem vett részt). Az értékelés az egyes hátrányos helyzetű csoportokra vonatkozóan feltárt  
problémát,  azokhoz  kapcsolódó  intézkedési  elképzelések  megvalósulásának  megbeszélése,  valamint  újként  felmerülő  problémák  
jelzése, azokhoz rendelhető fejlesztések megfogalmazása formájában történt. 
Minden településre vonatkozó anyag az alábbi tagolásban, témakörökben található meg:

• A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
• A nők helyzete, esélyegyenlősége
• Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
• A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége
• A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A probléma és intézkedési térkép ezeket a településenként és azon belül  témánként elvégzett értékeléseket tartalmazza, azt járási  
szinten  nem elemzi  és  értékeli.  A térkép  összeállításának  célja,  hogy a  járás  települései  megismerhessék a  környezetükben  lévő 
települések  hátrányos  helyzetű  csoportjai  vonatkozásában  feltárt  problémákat,  azok  megoldásában  alkalmazott  jó  megoldási  
lehetőségeket, esetlegesen közös intézkedés kiindulási pontjaként szolgálhassanak a települési vezetők számára.

A Berettyóújfalui  járásra  vonatkozó,  szakmai  munkán  alapuló  fejlesztési  javaslatokat  az  Esélyteremtő  Programterv  tartalmazza.  A 
Programtervet a járás valamennyi települése képviselő-testületének figyelmébe ajánlunk azzal, hogy Helyi Esélyegyenlőségi Programjaik  
felülvizsgálata során az abban megfogalmazott intézkedéseket hasznosítsák, elemeiket építsék be, települési vagy lehetőség esetén 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vekerd
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ncsod
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajir%C3%A1z
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykereki


járási szintű pályázatok benyújtása során arra építsenek és hivatkozzanak.

ÁRTÁND

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A településen élő romákról és a 
mélyszegénységben élőkről nem 
rendelkezik az önkormányzat 
releváns adatokkal.

Munkacsoport létrehozása a 
felmérés elvégzéséhez, 
felmérés eredményének 
értékelése.

Nem történt felmérés, ha a pályázati kiírások 
megkövetelik, az adott pályázati alkalmazottak elvégzik 
folyamatában.

2. A település elsősorban hátrányos 
helyzetű lakossága az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon 
alacsony számban vesz részt.

Az önkormányzatnak és a 
helyi civil szervezeteknek, 
szociális és egészségügyi 
szakembereknek hasznos 
szerepet kell vállalniuk a 
különböző betegségek 
kialakulását megelőző 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítésében, a helyi 
szűréseken elsősorban a 
hátrányos helyzetű 
csoportok tagjainak 
részvételét növelni kell, 
egészségügyi szűréseken 
való lakossági részvétel 
ösztönzése, a szűrések 
kiterjesztése különböző 
egészségügyi területekre, 

Levél útján felkeresik az érintett célcsoportokat. 

Védőnői hálózat klubjai elérhetők Biharkeresztesen 
együttműködés alapján.

A helyi háziorvos egyéni konzultációkat és 
felvilágosításokat tart személyre szabottan, és 
csoportosan is.



egészségtudatos életmódra 
nevelés.

3. A sportolás kis arányban szerepel a 
lakosság szabadidős tevékenységei 
között.

Sportprogramok 
népszerűsítése, kiadványok 
megjelentetése; ösztönözni 
kell a különböző autonóm 
sportszervezetek létrejöttét, 
amelyek minden 
korosztályban felkeltik az 
érdeklődést a sport, az 
egészséges és a 
környezettudatos életmód 
iránt; kedvezmények 
biztosításával, új 
lehetőségek 
megkeresésével, 
szponzorok felkutatásával, 
ösztönzésekkel kell segíteni 
az érdeklődők sportba 
történő bekapcsolódását.

Csoportos határon áthidaló sporttevékyenységek 
létrehozása (kerékpártúra, séta) Kerékpárút hasznos 
kihasználásával.

Művelődési Ház-közösségi együttműködéssel.

Horgászegyesület.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.

az önkormányzat nem rendelkezik 
nemekre érzékeny adatokkal az 
önkormányzat által felügyelt 
szakterületekre

Adatgyűjtés módjának, 
adattartalmának, 
résztvevőinek 
meghatározása.

Nemekre érzékeny adatbázis elkészítése.

A szolgáltatásoknak és az önkormányzatnak a 
közfoglalkoztatás terén van, de nincs összeegyeztetve az  
adatbázis.

Pályázati előírások nem kérték eddig.



2. nagyarányú munkanélküliség, 
magas a tartós munkanélküliek 
között a nők aránya, 
elhelyezkedésük nagyon nehéz.

nők elsősorban tartós 
munkanélküli nők 
közfoglalkoztatás keretében 
történő foglalkoztatásának 
biztosítása a Munkaügyi 
Központhoz benyújtott 
pályázatok alapján.

Nők, elsősorban a tartós munkanélküli nők 
közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása.

Mindegyik aktív korú nő be lett vonva a 
közfoglalkoztatásba, akinek nincs folyamatos 
munkaviszonya.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Baba-mama klub hiánya igényfelmérés során az alacsony születésszám miatt nincs rá igény

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1

Magas a településen az 50 év 
felettiek körében a regisztrált 
munkanélküliek számaránya, a 
munkaerő piacon való 
elhelyezkedésük nehéz.

Az 50 év feletti regisztrált 
munkanélküliek fokozott 
bevonása a 
közfoglalkoztatásba, a 
Munkaügyi Központhoz 
benyújtott pályázatok 
alapján.

Az 50 év feletti regisztrált munkanélküliek 
foglalkoztatásának növelése.

Közfoglalkoztatásba be lettek vonva, számon tartják a 
nyugdíjhoz közelítő korúakat.



2 Az idősek a bűnelkövetés során a 
leginkább veszélyeztetett csoport, 
korosztály.

Az önkormányzat 
tájékoztató kiadványokkal, 
előadások szervezésével 
felhívja a figyelmet a 
bűnmegelőzésre.

Az idős emberek biztonságának támogatása.

A mozgó árusok regisztráltak, a falugondnoki szolgálat 
látja el az egyéb feladatokat.

3 Kevés az időskorúak számára, új 
ismeretek megszerzésére indított 
program.

Az aktív időskor fenntartását 
segítő, nyugdíjasok igényei 
alapján tervezett program 
pl. internethasználat.

Az élethosszig tartó tanulás feltételeit a nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.

Idősek csoportja van, az önkormányzat támogatásával, 
helybiztosítás, kirándulások lebonyolítása. A település 
lélekszámából adódóan minden idős el van látva.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Nincsenek pontos információk a 
településen fogyatékkal élők 
számáról, koráról, iskolai 
végzettségéről, 
foglalkoztatottságáról. 

Munkacsoport létrehozása a 
felmérés elvégzéséhez, 
felmérés eredményének 
értékelése.

Nem történt ilyen felmérés. Járási munkacsoport 
szükséges. 

Bizalmas információ és az emberek nem szívesen 
nyilatkoznak a fogyatékosságukról. 

2. A közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítése 
nem teljes körű.

Az akadálymentesítés 
áttekintése, pályázatok 
keresése a fejlesztéshez.

Nagyon kevés a mozgásában korlátozott személy. 

2016-ra tervezik az Önkormányzat épületének 
akadálymentesítését, a tanyagondnoki szolgálat miatt 
törvény kötelezi a települést. 



3. Az önkormányzat honlapjának 
akadálymentesítése nem megoldott. 

Honlap fejlesztés. A honlapon minden információ elérhető, de fejlesztés nem 
történt azóta sem. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorsz
ám

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A mélyszegénységben élő családok 
helyzetének romlása miatt az 
elszegényedés jelei tapasztalhatóak 
a gyerekeknél. 

Óvodai, iskolai odafigyelés, 
jelzések továbbítása a 
segítséget nyújtani tudó 
szervek felé, ruhagyűjtés, 
adományozások. 

Nyári gyermekétkeztetés működik a településen, nem 
jellemező a mélyszegénység. 

2. A mélyszegénységben élő és roma 
gyermekek nagy részének a 
szünidőben történő étkeztetése nem 
megfelelően biztosított. 

EU-s élelmiszer 
segélycsomagok osztása, 
ingyenes nyári 
gyermekétkeztetés 
folyamatos biztosítása.

Nyári étkeztetés működik 4 roma gyermek van, rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

3. Kevés a településen a gyerekek 
számára a nyári szünetben 
biztosított hasznos időtöltési 
lehetőség. 

Szabadidős programok 
szervezése, bővítése, 
folyamatos biztosítsa, 
veszélyeztetett gyerekek 
bevonása.

Gyerek tánctáborok vannak. A biharkeresztesi Biztos 
Kezdet Gyerekházban vannak biztosítva a programok. 
Szeptember 1-től önkormányzati fenntartású vált.



4. A szabadidő megfelelő hasznos 
eltöltésének lehetősége nem 
biztosított a megfelelő 
infrastrukturális háttér hiánya miatt.

Ehhez kötődően pályázatok 
figyelése, célzott források 
lehívása a játszótér 
megvalósításának 
érdekében. 

Játszótér EU-s szabványnak megfelelő. 

5. Az óvoda és az iskola épülete nem 
akadálymentesített. 

A középületek 
akadálymentesítése az 
egyenlő esélyű 
hozzáférhetőség érdekében. 

Iskola nincs. Az óvoda is csak részben akadálymentes. 
Pályázatok figyelése. 

BAKONSZEG

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Magas  munkanélküliségi  ráta  a 
településen 

Közfoglakoztatás, 
vállalkozások  támogatása 
a  településen 
helybiztosítással, 
adókedvezménnyel.

Közfoglalkoztatás : Igen
Vállalkozások  támogatása:  Nem   Ok: 
Adókedvezmények bevezetésére nem volt mód, mivel a 
település adóbevételei nagyon alacsonyak.



2
A célcsoport  egészségügyi  állapota 
az átlagosnál rosszabb.

Szűrővizsgálatok 
szervezése,  felvilágosító 
előadások  szervezése  a 
településen, 
kapcsolatfelvétel  és 
egyeztetés  ennek 
érdekében  az 
egészségügyi szervekkel.

Szűrővizsgálatok: Igen (Bejuttatás segítése)
Felvilágosító  előadások:  Igen  (Óvoda,  iskola  esetén 
védőnő)

3
Nem biztosított a hasznos szabadidő 
eltöltése  és  az  iskolán  kívüli 
informális  nevelés  lehetősége  az 
egyenlő  esélyű  hozzáférés 
biztosításával a célcsoport számára.

A  Művelődési  Ház 
gazdaságosabb 
működtetéséhez 
szükséges  felújítása, 
pályázati kiírás felkutatása, 
pénzügyi  forrás 
biztosítása,  képviselő 
testületi  döntések, 
engedélyezések, 
felújításhoz  szükséges 
tervek előkészítése.

Művelődési  Ház felújítása:  Igen (részlegesen,  további 
modernizáció szükséges)

4 A  családok  szegénysége  komoly 
probléma,  mely  az  alacsony 
képzettségi szintből ered.

A  családok  képzettségi 
szintjének  emelése, 
képzések  szervezése 
érdekében  kapcsolattartás 
a munkaügyi Központtal és 
a  Türr  István  Képzési  és 
Kutató  Intézettel 
felzárkóztatási  projektek 
kapcsán  ezzel  segítve  a 
munkához  jutást  a 
célcsoportoknak.

Képzések  szervezése:  Igen  (TKKIgyógynövény 
termesztő,  családellátó,  aranykalászos  gazda, 
alapkompetencia; Térségi Teleház: angol, informatika)



Meg nem valósult intézkedések, problémák



Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Az  emberek  passzivitása(motiváció 
hiánya)/  önmagukért tenni akarásra, 
munkára nevelés

Óvodában, iskolában kerti munkák megismertetése

2. Védőnői  tanácsadó  korszerütlen, 
elavult berendezésű

  Védőnői tanácsadó „kialakítása” felújítása, eszközök beszerzése a gyermekek 

fejlesztése érdekében 

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 A  munkanélküliség  rendkívüli 
nagyságának jelenléte a településen.

Közfoglakoztatásba 
való  bevonás, 
önkéntes  munkára 
való  ösztönzés, 
ezzel  kapcsolatos 
felvilágosítás,  és 
tájékoztatás.

Igen

A nők bevonása a közfoglakoztatásba megtörtént. Az óvodai 

elhelyezése a gyermekeknek megoldott  az óvoda a lehető 

legrugalmasabban igyekszik  segíteni  a  nőket  a  gyermekek 

nappali ellátását illetően. Az intézkedés a HEP része marad, 

hiszen  folyamatosan  szükség  van  a  nők  elhelyezkedési 

esélyeinek javítására. Az óvodai elhelyezésre már 2,5 éves 

kortól van lehetőség, ha az édesanya dolgozni akar, ez azért 



fontos mert a nők mobilitása nagyon nehézkes a gyermekek 

ellátása  miatt.  Messzebb  nem  tudnak  munkát  vállalni,  a 

közelben nincs munkahely. A környéken több munkahelyre és 

képzési lehetőségre lenne szükség.

2 A nők  nem vállalják  fel  a  családon 
belüli erőszak jogi következményeit.

Jelzőrendszer 
működtetése, 
tájékoztatás 
nyújtása az erőszak 
visszaszorítása, 
megszüntetése 
érdekében. 

Igen

A  jelzőrendszer  működik  a  településen  a  Hivatal,  a 

Családsegítő és a lelkész is együttműködik a prevenció vagy 

éppen a segítségnyújtás érdekében. Az intézkedés a HEP-

ben marad, hiszen folyamatosan szükséges a prevenció és a 

visszaszorítás.  Ha  az  esetekből  rendőrségi  ügy  lesz,  az 

nagyon lassú folyamat és a szakemberek tapasztalati alapján 

nem elég hatékony a rendészeti szabályozás a témában. Ha 

a  bántalmazott  mégis  a  bírósághoz  fordul  sokszor 

meggondolja  magát.  Az  is  előfordul,  hogy  a  felnőtt  korú 

gyermek  bántalmazza  az  időskorú  szüleit.  Az  óvodában 

próbálnak előadásokat szervezni pszichológus bevonásával 

kb.  2  havi  rendszerességgel.  A  helyi  református 

egyházközségben működik a MESE Klub melynek készült a 

témában  tájékoztató  kiadványa,  de  ez  csak  általános 

információkat tartalmazott és kevés terjedelmű volt.



3 A nők nehezen tudnak elhelyezkedni 
a  településen  a  képzettség  hiánya 
miatt.

Tájékoztatás 
képzési  programok 
igénybevétele 
céljából, 
önkormányzat  által 
felmért  és  az  igény 
alapján  képzések 
szervezése.

Igen

Képzések folyamatosan vannak a közfoglakoztatáshoz és a 

START-munkaprogramhoz kapcsolódóan. A Művelődési ház 

is  szervezett  angol  nyelvű  és  informatikai  képzéseket.  A 

településen volt aranykalászos gazda képzés, melyen nők is 

részt  vettek,  működött  a  kiskert  program  valamint  a 

családgondozás  –  háztartásvezetés  tanfolyamok.   A 

közfoglakoztatás  keretében  helyben  szőnyegeket,  óvodai 

zsákokat, kosarakat készítettek, értelmes tevékenység során 

ötletes és szép termékeket  készítettek melyeket  a  Magyar 

Kultúra  Napján  ki  is  állítottak  a  településen,  melyre  a 

készítőik nagyon büszkék lehettek.



Meg nem valósult intézkedések, problémák



Sorszám Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési 
lehetőségekre

1.
Mentális  felkészítésre  is  szükség  lenne  a 

nyílt munkaerőpiacra történő kilépés előtt a 

közfoglakoztatásból.

Sorszám Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési 
lehetőségekre

1. A képzések – továbbképzések kitelepülése 

szükséges lenne Berettyóújfaluba.

Fontos lenne, hogy kitelepüljenek vidéki 

nagyobb településekre a továbbképzések. 

Ne csak megyeszékhelyen és fővárosban 

legyenek elérhetőek.  Komolyabb szakmai 

továbbképzések, akár Berettyóújfaluba is 

kitelepülhetnének - vagy több - ha van akkor 

az kevés. Dolgozók, diplomások 

továbbképzése is fontos nem csak a 

munkanélküliek képzési. A nők számára ez 

könnyebbség lenne – közlekedési 

szempontból is – a gyermekek gondozása 

és elhelyezése miatt.

Jó lehetőség lenne, ha az óvodában mini 

csoportot is létre tudnának hozni ezt is a 



gyermekek elhelyezésének szükségessége 

indokolja.

Több nyári program lehetne a 

gyermekeknek amelyeknek a kultúrház 

adhat otthont. Ezekhez pályázatokat kell 

keresni hiszen forrásszükségletük van.  

Nappali gyermekfelügyelet nyáron lenne 

elsősorban szükséges ez szintén pályázati 

forrásból valósulhatna meg a településen. 

Hiszen a nagyszülők is dolgoznak , vagy 

távol vannak nem tudnak folyton segíteni.
2. Mentális  felkészítésre  is  szükség  lenne  a 

nyílt munkaerőpiacra történő kilépés előtt a 

közfoglakoztatásból.

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)



1
Nagyarányú  munkanélküliség  az 
idősödő  korosztály  körében,  az  55 
év  feletti  veszélyeztetett  korosztály 
tekintetében 

Munkaviszony létesítéséhez 
tanácsadás  a  szakmai 
szervezetek  bevonásával, 
közfoglalkoztatásba 
bevonása a célcsoportnak

Megvalósult a közfoglalkoztatásban az 55 év felettiek és a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. 

2
Idősek  életminősége  nem 
megfelelő,  nincs  megfelelő 
lehetőség  a  számukra,  hogy  a 
közösség aktív tagjaként tölthessék 
idős korukat

Magány  felszámolása, 
idősek  életminőségének 
javítása,  ezek 
megakadályozása 
érdekében  változatos,  az 
idősek  igényeit  kielégítő 
kulturális  szabadidős 
programok  folyamatos 
szervezése, 
hagyományőrzés,  a 
programoknak  helyszín 
biztosítása

Előrelépés történt, az Idősek Klubja dolgozói felkeresik az 
érintett időseket és tájékoztatják őket az Idősek Klubjában 
szervezett programokról, majd az igényfelmérést követően 
az Önkormányzat segít – a település kisbuszával – eljutni 
a rendezvényre.

3
Elavult  fűtési  rendszer  és 
nyílászárók  az  Idősek  Klubjában 
(nem  megfelelő  körülmények  az 
idősek számára)

Pályázati  kiírás  felkutatása, 
pénzügyi  forrás  biztosítása, 
képviselő  testület  döntése, 
engedélyezések, 
felújításhoz  szükséges 
tervek  előkészítése  az 
Idősek Klubja kapcsán.

Pályázati  kiírásra  vár  a  település,  anyagi  lehetőségek 
hiányában csak pályázati forrásból oldható meg a felújítás. 
Az ilyen jellegű kiírásokat a település önkormányzatánál 
folyamatosan figyelik. 
Az Idősek Klubja épületét 1986-ban adták át, azóta nem 
volt rajta nyílászárócsere, egyéb modernizálás. 
Pályázatfigyelés folyik a modernizálás érdekében, néhány 
helyen ugyanis már a rendszeres karbantartási 
munkálatok sem elegendőek. 
Önerőből sikerült fedett hátsó bejáratot építeni, ahol – a 
nehezen mozgók - a mopedeket le tudják parkolni és az 
akadálymentesítés is rendben megtörtént.



Meg nem valósult intézkedések, problémák



orszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1986-óta működik az Idősek Klubja. Erre a célra épült az épület, 45 fő nappali ellátott, 45 
fő házi segítségnyújtásban részsülő. 10 fő fogyatékkal élő, plusz 30 fő étkeztetésben 
részesülő. A településen működő másik szolgáltatónál, 2X9 fő részsül ellátásban. 
Az elöregedés jelentős a településen, az házi segítségnyújtást igénybe vevők aránya 
magas  és ennek az aránynak az emelkedése várható. Az idősek számára programokat 
szerveznek  a  településen,  pl.  vetélkedők,  irodalmi  délelőttök,  zenehallgatás, 
szalonnasütések,  kemencézések,  mozi  programok  stb.  továbbá  segítenek  az 
ügyintézésben és az információkhoz való hozzáférésben. Havonta megünneplik a név és 
születésnaposokat,  a  nemzeti  ünnepekről  megemlékeznek.  Az  intézményen  belül 
működik a Táncos Lábú Nagyik csoportja, minden tánccsoporttag egyben klubtag is. A 
intézményben  fontos  feladatnak  tekintik  a  kultúraközvetítést  is.  Működik  továbbá  a 
Népdalkör is. Színházlátogatásokat szerveznek.
A környékbeli Idősek Klubjaival szerveznek cserelátogatásokat, közös programokat. 
A református egyházzal  is jó a szakmai kapcsolat,  kéthetente „Biblia órát”  tartanak a 
Klubban illetve az egyházi ünnepek alkalmával Istentiszteletet. 
Az irodalmi délelőttöt nyugdíja pedagógus tartja költők életéről. Verseik felolvasásával. 
A világnapokat  is  rendszeresen  megtartják  pl.  Tánc  és  Színházművészet  Világnapja, 
vagy a Rejtvényfejtés Világnapja. 

Nagyon  jó  a  szakmai  kapcsolat  az  idősek  ellátása  érdekében  a  Családsegítő 
Szolgálattal, az Önkormányzattal, a Körzeti Megbízottal stb.

 A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Nagy  munkanélküliség  a 
fogyatékkal élők körében települési 
viszonylatban 

A  potenciális  munkaadók 
felkutatása,  munkaviszony 
létesítéséhez  tanácsadás, 
felvilágosítás  és  felhívás 
önkéntes  tevékenységekre 
szakmai  szervezetek 
bevonásával

A  probléma  folyamatosan  fenn  áll,  jelenleg  is 
foglalkoztatnak  a  Munkaügyi  Központ  segítségével 
fogyatékkal  élő  embereket.  Folyamatosan  figyelik  a 
Munkaügyi Központ pályázatait. Nyilván vannak tartva a 
fogyatékkal  élők,  ha  valamilyen  módon  támogatással 
munkát lehetne biztosítani számukra.

2
Nem  minden  önkormányzati 
intézmény akadálymentes, így nem 
biztosított a célcsoport számára az 
egyenlő  esélyű  hozzáférés  a 
településen

A Művelődési  ház  akadály 
mentesítéséhez  tervek 
készítése,  pályázatfigyelés 
és  források  megnyitása 
esetén  célzott  források 
bevonása

A  művelődési  ház  akadálymenetesítése  megtörtént.  A 
2015  évi  HEP  felülvizsgálat  során  bekerült  az 
egészségügyi  intézmények  akadálymentesítése, 
felújítása is a tervek közé.

Az  óvoda  akadálymentesítése  2005-ben  már 
eredményesen  megtörtént.  Két  éve  burkolatcsere  volt, 
amely a látássérültek tájékozódását segíti.
Az  óvoda  integráltan  tud  nevelni  szükség  esetén  a 
fogyatékkal élő gyermekeket is. 
Van  fogyatékkal  élő  gyermek  a  településen,  illetve 
fiatalok, őket is segíti az önkormányzat minden hónapban 
útiköltség  térítéssel.  Így  tudják  tankötelezettségüket 
teljesíteni Debrecenben, ahová fejlesztésre járnak.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A településen  felmérés  is  készült,  hogy munkahelyteremtés  történjen,  de  fogyatékos 
nappali ellátás tagjának kellett volna lenni. Az emberek nagyon szerettek volna dolgozni, 
de nem tudták megvalósítani, 50%-os fogyatékkal élők  kell lennie. Ez a lehetőség nem 
jött  létre,  de  adatbázis  készült,  amelyet  lehet  használni  ha  munkalehetőség  lesz  a 
településen.
A munkahelyteremtő program sajnos nem valósult meg, de előkészítése közben létrejött 
adatbázis nagyon hasznos, mind a mai napig.
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Közfoglalkoztatásban  az  önkormányzat  folyamatosan  foglakoztat  több  megváltozott 
munkaképességűt, a lehetőségekhez mérten.

10 fővel működik a településen fogyatékos személyek nappali ellátása, az idősek klubján 
belül működik ez az ellátás. Minden az idősek számára rendelkezésre álló program az ő  
rendelkezésükre is áll.
A  Műv.  Ház  és  az  idősek  Klubja  is  akadálymentes  így  lehetőség  van  programok 
tartására.
Az  idősek  klubja  és  a  megyei  mozgáskorlátozottak  egyesületének  jó  a  szakmai 
kapcsolata, a művelődési házzal közösen, programokat szerveznek és bonyolítanak le 
részükre,  kapcsolattartás  szempontjából  is  fontos.  Az  egyesületnek  hét  hetente 
fogadóórája van.

Az  egészségügyi  intézmények 
akadálymentesítése hiányzik.

Pályázatok  figyelése  tervek  készítése,  források  megnyílása  esetén  célzott  források 
bevonása. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszám Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Gyermekek  szegénységének 
enyhítésére  nincs  megfelelő 
figyelem  fordítva  intézkedések 
tekintetében a településen

A  szülők  tájékoztatása 
munkahely  lehetőségekről, 
lehetőségekhez  mérten  az 
önkormányzat  foglakoztatás 
biztosítása

A  munkaügyi  központtal  és  a  TKKI-val  folyamatos 
kapcsolattartás,  a  közfoglalkoztatásban  törekszik  az 
önkormányzat  a  gyermekesek  bevonására  a 
foglalkoztatásba. 
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2
A  gyermekek  továbbtanulási 
nehézségekkel  küzdenek 
szegénységük miatt

A  gyermekek  továbbtanulását 
segítő  alapítványok, 
lehetőségek felkutatása 

BURSA  Hungarica  és  Arany  János  Tehetséggondozó 
programot javasolják a szülőknek.
Az  önkormányzat  törekszik  a  képzéssel  egybekötött 
foglalkoztatást, közfoglalkoztatást választani.

3.
Egyre  magasabb  a  szülők  iskolai  végzettsége.  A 
településen  az  óvodába  beiratkozók  körében  és  a 
rendszeres  gyermekvédelmi  támogatásban  részesülők 
száma is csökken.
Ruhaadomány osztás  rendszeresen van a Vöröskereszt 
szervezésében a településen. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszám Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A  gyermekétkeztetési  támogatás  jelentős  segítséget  jelent  az  óvodás  szülőknek. 
Bakonszegen minden gyermek ingyen étkezik. 
A település önkormányzata  óvodáztatási  és iskoláztatási  támogatást  biztosít  a  családok 
részére a szeptemberi iskolakezdés segítésére.
Az iskolában is működik az iskola tej program.

Az ifjúsági MÉSÉ klub, éjszaki sportklub, a helyi református egyházközség szervezi, ping-
pong, darts, csocsó versenyekre járnak a fiatalokkal. Régi iskolaépületet kapott vissza az 
egyház, a templom mellett ott gyűlnek össze a fiatalok, minden héten egyszer esténként 
felügyelet mellett. Összefogja a fiatokat.  
Egy hetes nyári tábort tartott a Ref. Egyház a településen.
A hetedikeseknek KT órákat tartanak igény szerint,  a településen a református vallás a 
meghatározó.
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GYEP program is megvalósult a településen, kiskert program, korai fejlesztés, családi kör 
valósult meg az óvodákban.
Az óvoda regisztrált tehetségpont, ez évtől két területen, vizuális terület Kis-Kéz-Mű és a 
Bozsik  programon  keresztül  ovifociban  is  részt  vesz.  Megpróbálják  ez  évtől  az  angol 
nyelvtanítást  elkezdeni  a  3-6  éves  korosztálynak.  Óvodai  ének  zenei  foglalkozás  indul 
pluszban, amelyben táncot és népi játékokat tartanak. 
Hittan oktatás is van az óvodában.
Gyógytornász jár ki a településre, ez a szülők számára költséggel jár.

BEDŐ

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Az  országos  átlagot  meghaladó 
mértékű  településünkön  a 
munkanélküliség, ezen belül magas 
a tartós munkanélküliek aránya.

Romák, 
mélyszegénységben  élők 
számának  növelése  a 
közfoglalkoztatásban.

A közfoglalkoztatással megoldódott jelenleg a probléma, 
kevés a roma lakos, pár család él a faluban, rájuk sem 
jellemző a mélyszegénység.

2.
Nem  eléggé  ismertek  a  roma 
hagyományok, a roma kultúra.

A roma kultúra  bemutatása 
céljából  különböző 
rendezvények,  közösségi 
események szervezése.

A roma kissebségi önkormányzat CKÖ-nem tudott indulni, 
mert nincs annyi roma lakos, de az eddigi programjaikat 
folytatni szeretnék, ezt támogatja az önkormányzat is.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1. Nemekre  érzékeny  adatgyűjtés, 
elemzés nem történt.

Elemzés,  adatgyűjtés 
végzése a településen.

Elemzés, adatgyűjtés végzése a településen.
Nem történt  ilyen adatgyűjtés,  erre a célcsoportra  nem 
pályáztak.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Az adatgyűjtés nélkül is feltérképeződött a helyi nők helyzete.

2. Munkába visszatérés Közfoglalkoztatás  megoldott  mindenki  részére,  az  óvoda  és  az  általános  iskola 
segítsége a gyermekek ellátásában.
A Gyerekesély Irodával decemberben lejárt az együttműködés. 

• A szülők és gyerekek kiscsoportja megmaradt, játszótér lett a közösségi tér.
• Az önkormányzat saját beruházása volt a játszótér, ifjúsági találkozó-falunap A 

BISZE-ifj. egyesülettel.
• Nemzetiségi Önkormányzat ROMÁN
• Természetbeni terménykiosztás nyáron

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Nagy a veszélye a településen az 
idősek elszigetelődésének.

Minél  több  program 
szervezése  az  idősek 
részére.

Az  elszigetelődés  nem  releváns,  a  közösségi  életbe  
folyamatosan részt vesznek, kicsi a település és tudnak  
minden egyes idős helyzetéről.
Az  egyházi  és  nemzetiségi  programok  folyamatos  
célcsoportjai.
Kirándulásokat szerveznek számukra.
Családok-idősek élelmiszercsomagot kapnak.
Házi segítségnyújtás megoldott.
Falugondnoki  szolgálat-nagy  segítség  az  egészségügyi  
ellátásban.
Mozgó bolthálózattal megoldott az élelmiszerellátásuk is.
Hivatali  segítségnyújtás,  mindennapi  ügyintézésben  és  
esetlegesen a jövedelmek maximalizálásában.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszám Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Közintézmények 
akadálymentesítése nem, vagy csak 
részben megoldott. 

Pályázati  források keresése 
akadálymentesítés céljából. 

Megvalósult  a  hivatalnál  és  a  rendelőnél.  A kultúrháznál 
nem szükséges, nincsen lépcső.
A  településen  megoldott  a  közintézmények 
akadálymentesítése.
Az iskola és az óvoda is akadálymentesített. 
A templom  akadálymentesítése  jó  lenne,  még  pályázati 
forrás lehetősége esetén.

2 A  közterületek,  járdák,  parkok 
akadálymentesítése nem vagy csak 
részben megoldott.

Pályázati  források keresése 
akadálymentesítés céljából. 

A  jelenlegi  közfoglalkoztatási  programban  van  a  járda 
felújítás,  karbantartás,  a  település  valamennyi  utcája 
akadálymentesített lesz.
A temetőhöz is most építettek új utat.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A ROMA nemzetiségi önkormányzat megszűnt

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Gyermekek,  fiatalok számára nincs 
elegendő  közösségi, 
hagyományőrző  program,  mely 
nemzetiségi,  népi  értékek 
megőrzését biztosítaná.

Minél  több  program 
szervezése  a  gyermekek, 
fiatalok részére. 

A Román Nemzetiségi Önkormányzat az óvodával és az 
iskolával  közösen  valósít  meg  hagyományőrző 
programokat,  a  fiatalok  számára  hagyományőrző 
tánccsoport működik, sok felkérést kapnak, nagyon nívós 
produkciót tudnak bemutatni.  A fiatalok a térségben több 
helyen rendszeresen lépnek fel,  minden nyáron van egy 
vagy két hetes tánctáboruk.

2. Működik  a  településen  a  BISZE  amely  a  helyi  ifjúsági 
egyesület,  minden  nyáron  ifjúsági  találkozókat  szervez, 
valamint  segíti  az  óvoda  és  iskola  rendezvényeinek  a 
lebonyolítását.
A  Román  Nemzetiségi  Önkormányzat  kirándulásokat 
szervez,  taneszközök beszerzésében segít  az  óvodában 
és az iskolában.

3 . A településen pozitívum, hogy működik óvoda és iskola.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A  helyi  önszerveződő  csoportok, 
néptánccsoportok  támogatásának, 
finanszírozása, segítése.

Pályázatok figyelése, egyesület létrehozásának segítése.

BEREKBÖSZÖRMÉNY

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs kinevezése.

Jegyzői  jogkörben  maradt,  szükség  lenne  állandó 
esélyegyenlőségi  mentorra,  vagy  esélyegyenlőségi 
adminisztrátorra

2 Nincs  szociális 
szolgáltatásszervezési  koncepció, 
amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket.

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  készítése 
szükséges.

Továbbra  sincs  ilyen.  Pályázati  kiírásoknak  eleget 
tesznek, de kifejezetten ilyen felmérést idő és szakember 
hiányában nem tudtak eddig még elkészíteni.

3 Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt  és értékel  adatokat  arra 
vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett  közszolgáltatásokhoz 

Közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 

Igényfelmérés megtörtént, testületi kivonatok is készültek 
a felmérésekről.
(Bentlakásos  idősek  otthonára  lenne  nagy  szüksége  a 
településnek)
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való  hozzáférés  mennyire 
biztosított,  a  településen  élő 
hátrányos  helyzetű  emberek 
gyakorlatban  mennyire  veszik 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

élő  hátrányos  helyzetűek 
körében.

4 A 46-50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  a  tartós 
munkanélküliek  között  nő  a  nők 
aránya.

Az  állami,  illetve 
önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  46-
50  év  és  az  51-  55  év 
közötti  munkanélküliek 
foglalkoztatása,  akár 
közfoglalkoztatás,  akár 
részmunkaidőben.

A  munkanélküliséget  megoldották  a 
közmunkaprogramokkal,  de  azt  szeretnék,  ha  új 
munkahelyek  teremtődnének.  Minden  képzést  helyileg 
szerveztek  meg,  de  olyan  szakmát  is  tanultak  az 
emberek, aminek nem igazán veszik hasznát.

5
A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség.

A  TTKI  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében (TÁMOP 5.3.10.)

A fentiekből adódik, hogy az emberek előtt nincs húzóerő, 
nem tudnak másban gondolkodni csak a közmunkában, 
és ez kihat a felnövekvő generációra is.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. 
Egyre több a roma lakosok száma, 
akik  csak  a  közmunkában 
gondolkodnak

 A bevándorlók nagy számban vannak, akik más kultúrát képviselnek.

2. 
A fiatalok nem tudnak továbbtanulni, 
elöregszik a falu.

Annak ellenére, hogy az önkormányzat segíti a tehetséges fiatalokat, a szülők sokszor 
még a bérletet sem tudják megvenni, a kollégiumok hiánya miatt még bentlakásra sincs 
lehetőségük, ezért abbahagyják 16 évesen a tanulást és csak tengődnek.
(helyi civil szervezetekkel együtt segíteni még jobban őket)
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A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Nincs  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtés,  elemzés  és  értékelés 
az  önkormányzat  által  felügyelt 
minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése.

Nemekre érzékeny adatgyűjtés.
A  közmunka  program  miatt  van  ilyen  adatgyűjtés,  
családsegítő, óvoda adatgyűjtése megtörtént.

2. A tartós  munkanélküli  45  év  feletti 
és  pályakezdő  álláskereső  nők 
száma mindkét esetben kevesebb a 
férfiak számánál, de ennek ellenére 
is  az  országos  átlaghoz  képest 
magas értéket mutat.

A  megváltozott 
képzettséghez  igazodó 
képzések  lehetőségeinek 
eljuttatása  a  45  év  feletti 
tartós munkanélküli nőkhöz. 
A  pályakezdő  álláskereső 
nők  részére 
munkatapasztalat  szerzés 
biztosítása  – 
közfoglalkoztatottként  -  a 
település 
közintézményeiben.

Képzések  voltaka településen a nők számára.
Célzottan képezték őket helyi szinten: konyhai kisegítői,  
mg-i, takarítói stb.

3. Nők  körében  jóval  magasabb  az 
általános iskolával nem rendelkezők 
aránya.

Felnőttképzési  program 
szervezésének felmérése.

Adatgyűjtés felnőttképzési programhoz.
Közmunka  programhoz  felmérés,  alapkompetencia  
vizsgálat és tanfolyam.

4. A  gyesen  lévő,  illetve  a 
kisgyermekes anyukák a munkából 
való  kiesés  miatt  elvesztik 
képzettségük naprakészségét.

Készségfejlesztő, 
szocializációs  tréningek, 
foglalkoztathatóságot 
elősegítő szakmai képzések 
megismertetése, 
célszemélyekhez  történő 
eljuttatása a településeken.

Készségfejlesztő, szocializációs tréning workshop.
Bihari  Gyerekesély  programmal  megvalósult.  Ez  a  
csoport aktív foglalkoztatott lett, 29 fő.
Gyermekjóléti  szolgálatnál  helyet  biztosítanak  a  
csoportnak. A csoport fennmaradt.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek aránya 7%.

Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  számának 
csökkentése  az 
önkormányzat  által 
fenntartott 
közintézményeiben  akár 
közhasznú,  akár 
részmunkaidőben  történő 
foglalkoztatással.

Az  55  év  feletti  tartós  munkanélküliek  foglalkoztatása 
közfoglalkoztatással  megoldott,  a  folyamatos  
közfoglalkoztatásban is részt vesznek. Az önkormányzat  
nyomon követi,  hogy kinek mennyi idő kell  az öregségi  
nyugdíjhoz.

2 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használata  rendkívül 
alacsony.

Lehetőség  keresés  az 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszervezésére.

Idősek élethosszig való tanulásának támogatása.
Angol  és  informatika  oktatás  volt  (település  szinten,  
korosztályhoz nem kötötten).

3 Az  idősek  körében  alacsony  a 
nappali ellátás igénybevétele.

Idősek  körében  a 
szolgáltatási  körülmények 
feltérképezése  a  nappali 
ellátás  alacsony 
igénybevétele kapcsán.

Nappali ellátás igénybevétele.
A  nappali  ellátást  nem  igénylik,  csak  a  házi  
segítségnyújtást. A mentális ellátási igényük magas.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Bűnmegelőzés Településőr -  polgárőrség – rendőr járőröztetés fokozása indokolt,  az együttműködés 
folyamatosan épül.
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A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A  foglalkoztatáshoz  jutás  és  a 
foglalkoztatásban való megmaradás 
felkészült  támogató  személyek 
hiányában nem valósult meg. 

Megfelelő  szakértelmű 
segítők  igénybevétele  pl. 
foglalkoztatási  mentor, 
tanácsadó,  rehabilitációs 
szakmérnök. 

Elindult a folyamat, mosoda indult, itt dolgoznak 
megváltozott munkaképességű emberek a „Lépéselőny” 
program keretében. Csak rehabilitációs ellátásban 
részesülőket lehetett felvenni. Működik a mosoda, a 
közintézményeket kiszolgálja és egy adott napon a 
rászorulók részére ingyenesen mosnak lakástextilt.
6  főt   foglalkoztatnak,  megváltozott  munkaképességűek, 
rehabilitációs  ellátást  kaptak,  van  mentoruk  és  havonta 
érkezik hozzájuk szakember aki segíti őket, dec. 31-ig van 
pályázat erre.

2. A fogyatékos személyek információk 
hiányában  nem  jutnak  hozzá  a 
részükre  járó  pénzbeli  vagy 
természetbeni juttatásokhoz. 

Célszerű  megkeresni  a 
fogyatékos  személyek  helyi 
érdekvédelmi  szervezeteit, 
hogy  van-e  tudomásuk 
olyan fogyatékos személyről 
aki  ilyen  természetű 
segítséget igényelne, nincs-
e  olyan  megindított 
folyamat,  ami  elakadt  vagy 
nincsenek-e  ilyen  irányú 
tapasztalataik. 

A házi segítségnyújtásban mindent intéznek azoknak, akik 
hátrányban vannak, ellátást igényelnek. A hivatalban is jó a 
hozzáállás és segítenek nekik az ellátások igénylésében. 
Az ügysegéd a járási hivataltól itt van minden hétfőn és 
segít, információkat biztosít.
A Lépéselőny Egyesület is foglakoztat. Az időseknek és a 
fogyatékkal élőknek az önkormányzat segít, füvet nyírnak, 
havat lapátolnak előttük.  Ez ingyenes segítség.  
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3. Hiányos  az  adatgyűjtés  a 
fogyatékkal  élők  társadalmi 
esélyegyenlőségét  érintő,  azt 
befolyásoló  foglalkoztatási, 
egészségügyi  és  szociális 
területeken. 

Az  intézményi  adatgyűjtés 
és  adatszolgáltatás  mellett 
az  érintett  csoportok 
érdekvédelmi, 
képviseletének  aktív 
bevonásával  szükséges 
bővíteni  az  információs 
partnerséget  arra 
vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett  vagy  felügyelt 
közszolgáltatásokhoz 
(szociális  ellátás, 
egészségügy,  gyermekjólét, 
közművelődés)  való 
hozzáférés  mennyire 
biztosított  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok 
számára,  ill.  mennyire 
veszik igénybe azokat.

A Lépéselőny Egyesület a program elindulásakor gyűjtött 
adatokat, kit lehetett bevonni a mosoda programba.

4. A  közszférában  arányuknak  nem 
megfelelően  mértékben  dolgoznak 
fogyatékkal  élő  munkavállalók  a 
településen. 

Fogyatékkal  élők  kapcsán 
felmérni  a  helyi 
közszférában  a 
foglalkoztatás lehetőségeit. 

Aki jelentkezik a hivatalnál azt felveszik közmunkába, akit 
csak lehetséges, és könnyített munkát biztosítanak.
Akit  lehetett  bevontak  a  foglakoztatásba,  közmunka 
keretében.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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Akadálymentesített a hivatal, óvoda, családsegítő, idősek klubja, faluház. A konyha 
részben akadálymentes, járda mindenhol van és az utak többsége is szilárd burkolatú.

Egy közvetlen kapcsolattartóra lenne szükség, aki csak a fogyatékkal élők ügyeit intézi, 
segíti, információkkal látja el őket, Egy irodát fenntartani egy ilyen szakember számára, 
aki  a mindennapi ügyeik intézésében is segítene.

A PETICA és a Baptista Szolg. megszűnése miatt, több feladat hárul az önkormányzat 
által fenntartott házi segítségnyújtó szolgálatra, több gondozásra lenne szüksége, több 
idős ellátásához.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Jelzőrendszeri  tagok 
kommunikációjában  hiányos 
jelzések miatt maradhatnak rejtve a 
problémák.

A  gyermekvédelmi 
jelzőrendszerben  érintett 
tagok  éves  tanácskozás 
számának emelése (évente 
2-re: október és április)

Évente  egyszer  van  továbbra  is.  A  szakemberek 
összedolgoznak, a jelzőrendszer jól működik. Gyakoriak a 
problémák,  főleg  a  kisebbség  körében,  amelyek  akár 
rendőrségi  beavatkozást  is  igényelnek  (autórongálás, 
verekedés stb.) 

2. Emelkedik  a  tanulási  nehézséggel 
küzdő tanulók száma.

Teljes  állású 
fejlesztőpedagógus 
alkalmazása. 

Helyben az igazgató asszony a fejlesztőpedagógus, 6 órát 
engedélyez  a  törvény,  ami  nem  elegendő. 
Gyógypedagógus  nincs.  Az  SNI-s  gyermekekkel  is  a 
fejlesztőpedagógus foglalkozik. 
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3. Jelentősen  nő  az  SNI-is  tanulók 
száma. 

Gyógypedagógus  fő-, 
esetleg  részmunkaidőben 
történő alkalmazása. 

Nem nőtt  a  számuk.  Viszont  gyógypedagógus  nincs,  az 
ellátást  a  fejlesztőpedagógus  biztosítja.  Speciális 
tankönyvek  biztosítva  vannak,  integrált  oktatásban 
részesülnek.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
Magatartási  problémák  egyre 
súlyosabbak.
A  problémák  a  szülőktől 
eredeztethetők.
Túl sok az adminisztráció.

Iskolarendőr már van, aki segít a fegyelmezésben, előadásokat tart. 
Olyan  programok  javasoltak,  melyek  a  szülőket  segítenék  a  speciális  problémák 
kezelésében.  Fontos  a  kapcsolat  erősítése  szülők-gyerekek-tanárok  között.  Közös 
kirándulások, programok szervezése. 

BERETTYÓÚJFALU

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

A  regisztrált  munkanélküliek  között 
magas  a  pályakezdő  korúak  és  a 
tartósan munkanélküliek aránya.

Közfoglakoztatás  keretében 
vagy  pályázati  lehetőségek 
kihasználásával 
munkatapasztalat  szerzése, 
munkába vonásra lehetőséget 
teremteni.

Pályakezdők közfoglalkoztatásba vonása megtörtént.
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A  regisztrált  munkanélküliek  között 
nagy  az  alacsony  iskolai 
végzettségűek száma.

Felnőtt  oktatási,  képzési 
program  keretében  a  8 
általános  iskolai  végzettség, 
hiányszakma  megszerzésére 
lehetőséget  biztosítani. 
Kapcsolattartás  a  Türr  István 
Képző és Kutató Intézettel.

Felnőttképzésre sor került.
Szakmai képzés : 45 fő TB ügyintéző
Alapkompetencia képzés: 200 fő
( általános iskolai végzettség megszerzésére tanfolyam nem 
indult. 

FHT-ra  jogosultak  nagy  számban 
vesztik  el  a  támogatást  a  30  napos 
munkavégzési  kötelezettség  nem 
teljesítése miatt. 

Önkéntes  munka 
lehetőségének 
megismertetése  szélesebb 
körben,  rövid  távú 
közfoglakoztatásba bevonás a 
támogatottak  nagyobb 
hányadának.

Tájékoztatás: Ügyintézők által folyamatosan
Rövidtávú  közfoglalkoztatás  :  lehetőségek  maximális 
kihasználása.

Képzett  esélyegyenlőségi  munkatárs 
hiánya az önkormányzatnál.

Kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs  képzésének 
biztosítása.

Esélyegyenlóségi munkatárs kijelölése megtörtént.

Adatgyűjtés  hiánya  a 
közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférésről, azok igénybevételéről a 
hátrányos helyzetű csoportok körében.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése.

Adatgyűjtő és elemző munkacsoport: Nem

Közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférésről  felmérés:  Igen 
(„Összefogás” projektben)

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Nemekre  érzékeny  adatgyűjtés 
hiánya  szociális,  egészségügyi, 
oktatási és foglakoztatási területen a 
településen

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése

Részben valósult meg .

Adatgyűjtés történt a városban az „Összefogás a jövőért” 

program  keretében,  bár  az  nem  kifejezetten  nemekre 

érzékeny adatgyűjtés volt, de az elkészült tanulmány több 

eleme is felhasználható a témában. A NEFI Berettyóújfalu 

PK  felmérést  készít  amelynek  erdményeként 

egészségügyi  adatbázist  kíván  elkészíteni  a  Debreceni 

Egyetemmel  együttműködésben.  Berettyóújfalu  Város 

Egészségtervének  elkészítéséhez  kívánnak  ezzel 

segítséget  nyújtani.  A  BSZSZK  a  szociális  területre 

vonatkozóan folyamatosan készít kimutatásokat, de ezek 

sem kifejezetten nemekre érzékenyek. A KSH adatok és a 

TEIR  adatbázis  rendszerének  használata  segíthet  az 

adatbázis  frissítésében.  A  Nemzeti  Művelődési  Intézet 

bevonása  is  indokolt  lehet  mivel  a  kulturális 

közfoglalkoztatottak  adatokat  gyűjtenek  kulturális 

hozzáférések  témában  is  kérdőívek  segítségével, 

amelyekből  adatok  nyerhetőek  a  kulturális  alapellátás 

állapotáról.

2
Egyedülálló  dolgozó  anyák 
rugalmas  munkavégzési 
lehetőségének hiánya a településen

Rugalmas  munkavégzési 
lehetőség  biztosítása 
egyedülálló,  kisgyermekes 
anyák  részére  az 
önkormányzat által felügyelt 
intézményekben

Jelenleg már csak 3 nagyobb összevont intézmény 

tartozik az önkormányzathoz. Felmérést kellene készíteni, 

hogy hány ilyen anyuka van, akit érint a probléma a 

dolgozók között. Nyitvatartáshoz kötött az intézmények 

36



működtetése, így nem könnyű a megoldás. Elméletileg 

lehetőség van arra, hogy a Humánpolitikai Bizottság 

tárgyalja a kérdést, előterjesztés is készülhet, de 

szükséges, hogy előtte készüljön felmérés, hány fő 

kisgyermekes anyát érint a kérdés. A kerekasztal 

beszélgetésen kiderül, hogy a Múzeum és Könyvtár 

Intézményében nincs ilyen, a KÖSZI-ben sincs, tehát 

feltételezhető, hogy nagyon alacsony azok száma akit ez 

a kérdés az önkormányzati intézményeken belül érinthet.

3
Gyermekneveléssel,  egészséges 
életmóddal,  háztartásvezetéssel 
kapcsolatos ismeretátadások hiánya 
a településen a célcsoport körében

Életvezetési  tanácsadások, 
prevenciós  programok, 
egészséges  életmódra 
nevelés,  ehhez  kötődő 
programok  tervezése  és 
megszervezése  célzott 
források  bevonásával 
pályázati  lehetőségek 
esetén

A  TÁMOP  5.1.3  programban  megvalósultak  önsegítő 

csoportok, kisegészség őr klubok, táborok, képesség- és 

készségfejlesztő  tréningek.   A  nyári  időszakban 

elsősorban  fiatalok  részére  folyamatosak  a  prevenciós 

jellegű  előadások.  A  Gyermekesély  programban 

folyamatosan  zajlanak  a  prevenciós,  életvezetési  stb. 

tartalmú programok.  A BSZSZK napi  és egyéni  szintem 

valósít  meg  a  vele  kapcsolatban  lévő  családokkal 

életvezetési  tanácsadást,  prevenciós  tartalmú 

tevékenységet stb.  A gyermekneveléssel kapcsolatban a 

BSZSZK-tól és a védőnőktől is kaphat információt a fiatal 

édesanya. Az alacsonyiskolai végzettségű lányok körében 

megfigyelhető  a  korai  gyermekvállalás.  Folyamatosan 

történik  a  településen  ezzel  kapcsolatban  is  a 
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felvilágosítás  a  különböző  fogamzásgátlási  módszerek 

ismertetése a védőnők és az Arany János Gyermekotthon 

munkatársai által. 

Többletszolgáltatásként  megjelent  a  NEFI  Berettyóújfalu 

Praxisközösség  a  háziorvosi  tevékenység  mellett 

foglalkozik  drogprevencióval,  dohányzásról  leszoktató 

csoportot  működtetnek,  munkahelyi  közösségek 

egészségfejlesztésével  és  egészséges  életmód 

tanácsadással is foglalkoznak. 

Kérdésként merült fel, hogy településen működik-e még a 

Kábítószer  Egyeztető  Fórum,  melynek  működése 

segíthetné  a  helyi  humán  szolgáltatásban  dolgozó 

szakemberek  munkáját.   A  BSZSZK  a   Rendőrséggel 

együttműködve tartott drogprevenciós előadássorozatot a 

működési területén.
4 Nők elleni,  családon belüli  erőszak 

elleni  védekezés  hiánya,  látens 
probléma jelenléte a településen

Tájékoztató,  felvilágosító 
programok  tervezése 
szakmai  szervezetek 
bevonásával

A  családi  erőszak  kifejezés  helyett  a  BTK  2015-től  a 

kapcsolati erőszak kifejezést használja. 

Esetek előfordulnak a BSZSZK-nál, az anyaotthonban 
történő elhelyezés esetén a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a bántalmazott nők többnyire heteken belül visszatérnek a 
bántalmazó családtagjukhoz. 
A NEFI  Berettyóújfalu  Praxisközösség  programja  során 

kiadványok  készülnek  amelyben  az  erőszak  témája  is 

megjelenik.  Kevés  információ  van  eeről  a  témáról  a 

településen, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jelen.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

5
A kulturális alapellátáshoz az 

esélyegyenlőség biztosítása 

Alacsony szintű a kulturális 

tudatosság a településen

Alacsony szintű az érdeklődés. A könyvtár nyitott egy sakk szakkört a gyermekek 

részére, de cél a felnőttek bevonása is. A könyvtár szolgáltatásokkal kiköltözött a 

strandra a nyár folyamán strandkönyvtárként, magazinokkal, napilapokkal és 

kisregényekkel. A feladatot diákközmunkásokkal látják el.

Krízishelyzetben a településen a BSZSZK-hoz lehet fordulni.

A Bihari Hírlap vezetésében változás történt. Jelenleg nem nő a főszerkesztő.

A nők a közéletben témához a kerekasztal tagjai a Nyugdíjas Klub tevékenységét is 
kiemelésre érdemesnek tartják a nők kulturális és közösségi életével kapcsolatban.  
Egyéb pontokban a HEP megállapításit megfelelőnek tarják a kerekasztal tagok.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Öregségi  nyugdíjhoz  elegendő 
szolgálati  idő  hiánya  miatt  sokan 
elesnek a juttatástól

Közfoglalkoztatási 
lehetőségek  biztosítása  55 
életév  felett,  hogy 
jogosultságot 
szerezhessenek  a  védett 
korban lévő személyek

Megvalósult az önkormányzati közfoglalkoztatásban;
„Nők 40 programban”

2
Aktív,  tevékeny  időskor,  közösségi 
élet,  társas  kapcsolatok  hiánya  a 
településen

Idősebb  korosztály 
érdeklődősének  megfelelő 
civil  szerveződések 
segítése, ösztönzése

Részben megvalósult.
„Segítő kezek” program 80 év felettiek társas 
kapcsolatainak kialakítására, izoláltságuk enyhítésére 
(2014.12.31-ig)
az  „Összefogás”  projektben  városi  civil  kerekasztalok 
megtartására került sor a civil szerveződések segítésére, 
de időskorúak szerveződésére nem került sor.
A  könyvtárban  két  olvasókör  is  működik,  heti 
rendszerességgel  találkoznak.  Összesen  kb.  40-50  főt 
mozgatnak meg. Többségében nyugdíjas pedagógusok és 
tisztviselők  alkotják,  kb.  3  éve  működik  a  csoport.  Az 
olvasókör kirándulásokat, színházlátogatásokat is szervez, 
jó az együttműködés a BERÉPÓ-val.
Nyugdíjas  Találkozó  került  megrendezésre  a  Városi 
Termálfürdőben.
Információra, több nyilvánossági felületre lenne szükség, 
hogy a programokról  többen tudjanak. Bár az olvasókör 
programjai így is teltházasok.
Működik  a  településen  még  a  Tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület  elsősorban  nyugdíjasok  alkotják,  unokáikkal 
szerveznek kirándulásokat. 
Bihari Múzeum Baráti Köre
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Népművészeti Egyesület szintén főleg nyugdíjas tagokból 
áll, őket aktivizálja programokra, alkotásokra.

3
Nincs az idősekre vonatkozó célzott 
adatgyűjtés,  elemzés  és  értékelés, 
így  nehezen  hozható  releváns  és 
célzott  intézkedés  a  célcsoporthoz 
kötődően

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése

Nem valósult meg forrás hiányában.

4 Egészségi  problémák  jelenléte  az 
idősebb korosztálynál a településen

Egészség  megőrző, 
prevenció,  szűrőprogramok 
szervezése, 
igénybevételének 
lehetőségének biztosítása a 
településen

Részben valósult meg : a „Svájci program” teljes körben 
biztosítja  ezeket  a  szolgáltatásokat,  de  nem a lakosság 
teljes körére, nem minden idős ember tudja igénybe venni.
Az  Idősek  Klubjában,  Az  ÉDES  diabétesz  egyesülettel 
közösen  és  önállóan  is,  valamint  a  kórház 
szűrőprogramjaival  valósulnak  meg  egészségmegőrző 
programok.
Az  idősek  klubjában  rendszeresen  szerveznek  látás  és 
hallásvizsgálatot. Ezekre igen nagyszámú az érdeklődés.

5 Társas  kapcsolatok  ápolása, 
szabadidős  programok  hiánya, 
melyet  a  nehezen  megközelíthető 
közösségi helyek okoznak

Idősek  Klubja 
látogatottságának,  igénybe 
vételének  növelése, 
közlekedési  problémák 
megoldása

Nem valósult meg forrás hiányában.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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Közlekedés nehézsége  idős korban Az idősek nehezen jutnak el a szűrésekre, akár a városon belül is, bárhol is vannak.
Az idős emberek mozgásukban akadályozottak ezért szűkül be az életterük.

Az aktív időskor adhat lehetőséget, hogy közösségben, programokon vegyen részt az 
egyén. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az aki „aktív” korában is részt vett a közösségi 
eseményeken, az nyugdíjas korában is el fog járni. Aki nem vett részt korábban, annak 
az idős kor adhat lehetőséget, hogy olyan közösségbe kerüljön ahol aktív idős kort élhet  
meg.
Az  aktív  idős  korhoz  viszont  szükség  van  a  közlekedés  biztosítására,  fejlesztések, 
akadálymentesítések,  valamint  gépkocsi  használatra,  támogató  szolgálat  jelleggel. 
Berettyóújfalu  nem  működik  jelenleg  Támogató  Szolgálat.  Az  állami  normatíva 
lehívásának megszigorítása lehet az oka. Az idősek nappali ellátásában is szükség lenne 
mikrobuszra.

Ügyintézés,  közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés nehézségei

Az idősek a hivatalos ügyeikkel nehezen boldogulnak – ha távol van családjuk és nem 
tud segíteni. A házi segítségnyújtás és az idősek klubja erre is megoldás, probléma ott 
jelentkezik, ha az idős egyik ellátási formában sem részesül.
Többségében a nagyon idősek nem vesznek igénybe semmilyen ellátási formát – nem 
akarnak másra szorulni.

Idősek nappali ellátásának hiánya a 
berettyóújfalui városrészben

Berettyóújfaluban az Újfalui részen is jó lenne ha működne idősek  klubja, nem csak a 
Berettyószentmártoni részen. A város mérete és település-földrajzi adottságai indokolttá 
tennék két klubhelyiség működtetését.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége
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Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Adathiány  a  fogyatékkal  élők 
számáról,  fogyatékosság  típusáról, 
megváltozott 
munkaképességűekről, mely gátolja 
a célzott intézkedések kialakítását a 
célcsoportra vonatkozóan

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése

A helyi  munkacsoport  források hiányában nem jött  létre, 
nincs  több adat,  csak a  2014 évi  népszámlálási  adatok 
állnak rendelkezésre, de ezek sem elégségesek.
A  településen  működő  szolgáltatóknak  sincs  adata,  és 
egymásról sem rendelkeznek adatokkal a szolgáltatók, pl. 
fogyatékos nappali ellátás.
A  társszerveknek  sincsenek  adataik,  tevékenységekről 
egymás felé sem.

2
Munkavállalási  esélyek  alacsony 
szintje,  alacsony  foglalkoztatottsági 
arány a célcsoport körében

A  fogyatékkal  élők, 
megváltozott 
munkaképességűek 
regisztrációja  a 
rehabilitációs 
szakigazgatási szervnél

Szűkösek  a  lehetőségek,  az  egyetlen  foglalkoztató  a 
PIREHAB, illetve bentlakásos intézményként a BERÉPÓ 
foglalkoztat.  A kormányhivatal,  rehabilitációs szakembere 
a megváltozott munkaképességűeket közvetít ki. 
Nagyon nehéz eljutni ezekhez az emberekhez, nem adják 
ki adataikat sem. 
Eredmény: amíg az aktív korúak ellátásához kapcsolódó 
hatáskör  a  polgármesteri  hivatalnál  volt,  a  kollégák  a 
tájékoztatást,  információhoz  való  hozzáférést  így  tudták 
biztosítani, de ez megszűnt, az ellátás a járási hivatalhoz 
került.

3
Egészségkárosodás 
megállapítására  vonatkozó 
felülvizsgálati kérelmek késedelmes 
benyújtása  miatt  ellátás 
megszűnése

Figyelem  felhívása, 
tájékoztatás  a  felülvizsgálat 
időben  való 
kezdeményezése

Időszakos probléma volt, amikor megváltozott az ellátások 
rendszere.  A figyelem felhívás és az információhoz való 
hozzáférés  a  hivatal  dolgozóin  és  a  Családsegítő 
Szolgálat dolgozóin keresztül tudott megvalósulni.
Családsegítőnél  folyamatosan  működik  a  tájékoztatás, 
információ  továbbítás,  kérelmek  kitöltésében  nyújtott 
segítség.

4 Közszolgáltatásokhoz  való  egyenlő 
esélyű hozzáférés nem biztosított

Városháza,  közterületek, 
akadálymentesítettségének 
felmérése,  javítása  célzott 
források bevonásával

Ahol  EU-s  forrásból  volt  lehetőség épületet  felújítani  ott 
megvalósult  ez  az  akadálymentesítés,  de  pl.  a 
Polgármesteri  Hivatal  sem  megfelelő  módon 
akadálymentesített. 
A járdák állapotának felmérése sem valósult meg ezidáig.
Folyamatosan forrásokat kell keresni a felmérésére majd 
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az azt követő munkálatok elvégzéséhez.
Lehetőségként  fenn  áll  a  közúti  szolgáltatók  bevonása 
ennek a kérdésnek a megoldásában.
A  Polgárőrség  napi  szinten  segít  a  fogyatékkal  élő 
emberek mozgását, közlekedését a településen.
A Civil  Szervezeteket is be lehetne vonni az információk 
összegyűjtésébe. Be kell járni gyalogosan a város járdáit, 
hol  szükséges  a  javítás,  karbantartás  az 
akadálymentesítés  szempontjából.  Szélesebb  körű 
társadalmi  akció  lehetne,  a  honlapon  is  közzé  lehetne 
tenni ezt a felhívást.
Az  Egészséges  város  projekthez  kapcsolódva  lehetne 
megoldást keresni a járdák akadálymentesítésre legalább 
a város frekventált helyein pl. a kórház felé vezető úton.

5 Helyi  foglalkoztatók,  lakosság  kellő 
érzékenyítésének hiánya

Közös  szabadidő 
szervezése,  és  kulturális 
események

Valósultak  meg  kiállítások  fogyatékkal  élő  művészek 
alkotásaiból,  a  Bihari  Múzeum  és  a  Szélső  Érték  Kör 
Egyesület  valamint  a  BERÉPÓ  együttműködésének 
jóvoltából.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Egészségügyi  szükségletek 
elvégzése  a  város  közterületein 
tartózkodóknak nem megoldott.

A  városban  működő  intézményeknek  fel  kellene  hívni  a  figyelmét  arra,  hogy 
kötelezettsége  van  nyilvános  mosdóként  az  igénybe  vételi  lehetőséget  biztosítani 
valamely mosdójában a lakosság számára.
A polgárőrség segítséget tud nyújtani a felmérésben, hogy egy mozgásában akadályozott  
személy, ha A pontból B pontba el akar jutni a városba, ügyintézés, hivatalok, kórház stb, 
közötti közlekedés állapotát felmérjék, megnézzék, hol milyen közlekedési lehetőségek 
vannak, hol vannak közlekedési nehézségek.
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Alacsony  iskolai  végzettség  – 
következménye  a  szakma 
megszerzésének  hiánya, 
elhelyezkedésének hiánya

Pályaválasztásai, 
pályaorientációs 
tanácsadások  szervezése, 
megtervezése

Részeredmények  vannak,  az  TÁMOP  Összefogás 
projektjének,  az  Önkormányzatnak,  családi  tanulási 
program,  pályaválasztási  és  állásbörzét  szerveztek  a 
fiataloknak.
Igazgyöngy: Az alacsony iskolai  végzettség valaminek a 
következménye, előretekintőbb, komplex módon kezelni, a 
fejlesztést  hamar  kell  elkezdeni,  Baba-mama  klub, 
várandós kismamák csoportja, ismeretek gyűjtése, minél 
hamarabb  közösségbe  kerüljön  a  gyermek.  Tanoda 
működtetése is nagyon fontos a kisgyermekek fejlesztése 
érdekében. 
Szalárdi  Bori:  Szakmákkal  való  megismerkedés  valós 
lehetősége mennyire valós, releváns, mélyebben vannak 
e a fiataloknak képe az adott szakmákról.
Vincze  Viktória:  Pályaválasztási  programokat  az 
Iparkamara szervez és működtet. 
A  szülők  is  egyre  kevésbé  tudják  támogatni  és 
ismeretekkel ellátni a gyermekeiket. 
Csarkó  Imre:  az  egyéni  motiváltság  kérdése  nagyon 
fontos, az igény felkeltése fontos, hogy több legyen, mint 
a környezete, amely visszahúzza. 
BEREPÓ:  A  komplexitás  valóban  nagyon  fontos,  a 
társadalomban  való  aktív  részvételre  való  szemlélet 
formálása is nagyon fontos.
Óvoda:  integrációs pályázatokat  valósított  meg a szülők 
bevonásával.  Sokoldalúak  a  pályázatok,  az  ismeretek 
bővítésében is  nagy szerepe van.  Több szakembert  be 
tudtak  vonni,  példamutatás,  ismeretek  bővítése 
érdekében. 
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2
Nagymértékű  az  igazolatlan  iskolai 
hiányzások száma a településen.

Családi  tanulási  programok 
megtervezése,  célzott 
források megnyitása esetén 
ezek megszervezése

Csalási  tanulási  program  a  TÁMOP  Összefogás 
programban  valósult  meg,  a  nagymértékű  iskolai 
hiányzások miatt, a család szerepe fontos a tanulásban és 
a hiányzások mértékének csökkentésében.
Igazgyöngy:  Biztos  kezdet  házak szükségesek,  célja  és 
feladta elérni a hátrányos helyzetű családokat. 

3
A gyermekeket nevelő szülők a nem 
megfelelő  időben igényelt  ellátások 
miatt  támogatásoktól  esnek  el  a 
településen.

Időben történő tájékoztatás, 
felhívás az intézmények és 
a  hivatal  részéről,  hogy 
minden  jogosult  egyenlő 
eséllyel  férhessen  hozzá  a 
támogatáshoz.

Hivatalra szabott probléma, bejáratott rendszere van ma 
már  elenyésző  a  probléma.  A  legjobb  megoldás  a 
felhíváskora,  a  gyermekvédelmi  ellátásban  részesülőket 
személyesen  tájékoztatják  az  ügyintézők,  amikor  ez 
lehetséges.

4 Szülők  gyermeknevelési 
hiányosságai,  melyek  a 
tájékoztatásból fakadnak, illetve a jó 
példák, gyakorlatok nem ismertek a 
szülők előtt.

Életvezetési  tanácsadások, 
prevenciós  programok, 
egészséges  életmódra 
nevelés,  ezeket  segítő 
programok megtervezése és 
célzott  források  megnyílása 
esetén  ezek 
megszervezése.

Megvalósult  a  TÁMOP  Összefogás  projektben,  kis-
egészségőr tanfolyam indult és a közösségi programokon 
valósultak meg.
Bihari  Természetbarát  Egyesület:  Barcsay  Varázskert 
projektben  óvodás  és  iskoláskorú  gyermekek  voltak 
bevonva  és  ott  kaptak  lehetőséget  egészségmegőrző 
programokon  való  részvételre.  Természetvédelemről. 
egészséges  környezetről,  és  életmódról  kaphattak 
információt.
Fontos  törekvés,  hogy  a  szervezetek,  intézmények 
nyissanak  az  egyének,  közösségek  felé.  Kimenni  az 
emberkehez és úgy megszólítani őket és nem azt várni, 
hogy az egyén keresse fel a szervezeteket. 

5 Gyermekek  hasznos  szabadidő 
eltöltési  lehetőségeinek  hiánya  a 
településen,  mely  csökkenti  a 
település  megtartóerejét  és  nem 
biztosítja a gyermekek számára az 
egyenlő esélyű hozzáférést.

Közösségi terek létrehozása 
a  szabadidő  kulturált 
körülmények  közötti 
értelmes  eltöltésére  a 
településen  célzott  források 
bevonásával  pályázatok 
útján. 

Berettyóújfalui  Civil  Udvar,  Bihari  Te Barcsay varázskert 
program, Parola Egyesület programjai, Szélső Érték Kör 
Egyesület programjai.
Erzsébet tábor programok
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6 Nyári  szociális  gyermekétkeztetés 
hiánya a településen

Az  önkormányzat 
költségvetési  rendeletében 
erre  a  célra  előirányzat 
betervezése.

Már  két  éve  megvalósul  a  nyári  gyermekétkeztetés  a 
településen.  A  gyermekvédelmi  támogatáshoz  kötött 
ellátás.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Óvodában előadások, programok szervezésére források, pályázatok szükségesek. 
A jól működő közös rendezvények folytatása, mely a szülők bevonását segítik nagyon 
jók, fontosak és szükségesek.

Gyermekorvosi  rendelő  felújított,  az  egészségügyi,  szociális  alapellátás  biztosított  a 
városban. 
Napközbeni ellátás, közoktatási ellátás a városban biztosított. 

BIHARKERESZTES

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A településen kiemelkedően magas 
a nyilvántartott álláskeresők között a 
tartós munkanélküliek aránya.

A  tartós  munkanélküliek 
nagyobb arányú bevonása a 
közfoglalkoztatásba,  a 
közmunkaprogram  további 
bővítése.

Közfoglalkoztatást  teljesen  kibővítették,  mindenkinek 
tudnak  munkát  adni,  még  környező  településekre  is 
járnak közmunkások Biharkeresztesről.
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2. A nyilvántartott álláskeresők között a 
pályakezdő  álláskeresők  aránya 
kiemelkedően magas.

A  pályakezdő  álláskeresők 
nagyobb arányú bevonása a 
közfoglalkoztatásba,  a 
közmunkaprogram  további 
bővítése.

Munkaügyi Központ segítségét igénybe veszik, mobilitási 
probléma van, helyben lévő munkalehetőségek továbbra 
sincsenek.

3. A  település  elsősorban  hátrányos 
helyzetű  lakossága  az 
egészségügyi  szűrővizsgálatokon 
alacsony számban vesz részt.

Az  önkormányzatnak  és  a 
helyi  civil  szervezeteknek, 
szociális  és  egészségügyi 
szakembereknek  hasznos 
szerepet  kell  vállalniuk  a 
különböző  betegségek 
kialakulását  megelőző 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítésében,  a  helyi 
szűréseken  elsősorban  a 
hátrányos  helyzetű 
csoportok  tagjainak 
részvételét  növelni  kell: 
egészségügyi  szűréseken 
való  lakossági  részvétel 
ösztönzése,  különböző 
egészségügyi  területekre, 
egészségtudatos  életmódra 
nevelés.

Városi  rendezvényeken  mindig  van  több  szűrési 
lehetőség is,  mivel  ez már az emberek tudatában van, 
ezért mindig egyre többen keresik fel és veszik igénybe a 
szűrési  lehetőségeket  (védőnők,  NET-Fitt  program, 
tervezett ifj, és idős-szűrések, Bihari Gyermekesély) helyi 
civil szervezetek bevonásával és együttműködésével.
Szűrések népszerűsítése:

• védőnők
• civil szervezetek
• plakátok
• szóróanyagok
• orvosok
• szociális háló
• egyéni, csoportos megszólítások, felkeresések

4. Biharkeresztes  város  területén 
szegregált terület található.

A  szegregátum  területén, 
illetve  közvetlen 
környezetében  nem  kerül 
sor  újonnan  építési  telkek 
kijelölésére

Szegregátum  nem  növekedett.  az  ingatlan  árak 
csökkenése miatt lehetőség nyílt arra, hogy az emberek 
az úgynevezett városba költözzenek. a szegregátumban 
nem értékesítenek építési terültet.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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m

1. Közösségfejlesztés,  az  emberek 
beburkolóznak, izolálódnak

Igényfelmérés

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.
az  önkormányzat  nem  rendelkezik 
nemekre  érzékeny  adatokkal  az 
önkormányzat  által  felügyelt 
szakterületeken

nemekre  érzékeny 
adatgyűjtés,  elemzés, 
értékelés

Nemekre érzékeny adatbázis elkészítése.
Nincs  ilyen  adatbázis.  A szervezeteket  nem  kérték  fel  
ilyen adatgyűjtésre.

2.
a  családi  feladatok 
összeegyeztethetőségét  támogató 
szolgáltatások  elérhetősége  nem 
jellemző a településre

a  település  közművelődési 
intézményei  és  a  szociális 
rendszer  munkatársai, 
valamint a civil  szervezetek 
összefogásával  rendszeres 
családbarát  programok  és 
rendezvények szervezése

A  családi  feladatok  összeegyeztethetőségét  támogató 
szolgáltatások bővítése.
A támogató szolgáltatások engedély kötelesek, a nőknél  
nincs kifejezetten szolgáltatási támogatás.
Gyerekesély  program.  Klubok.  Civil  szervezetek  által  
szervezett  programok  keretén  belül  voltak  ilyen  
programok.

3.
a  gyermeküket  egyedül  nevelő, 
vagy több gyermeket nevelő család 
szegénysége

a  problémával  érintettek 
beazonosítása,  a  szociális 
ellátás  lehetőségeiről 
tájékoztatás,  a  gyermekek 
ingyenes  étkeztetése  az 
intézményekben,  időszakos 
gyűjtések  szervezése, 
gyermekek  rendezvényekre 
való eljutásának biztosítása

A  gyermeküket  egyedül  nevelő,  vagy  több  gyermeket 
nevelő  álláskereső  szülők  gazdasági 
kiszolgáltatottságának enyhítése.
Felmérés kellene a gyermeküket valóban egyedül nevelő  
nők helyzetéről. Családi felmérések kellenének.
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4. nagyarányú  munkanélküliség, 
magas  a  tartós  munkanélküliek 
között a nők aránya

közfoglalkoztatás 
szervezése  tartósan 
munkanélküli nők számára

Nők,  elsősorban  a  tartós  munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása.
Közfoglalkoztatás megoldott. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Kiugróan  magas  a  településen  az 
50 év felettiek körében a regisztrált 
munkanélküliek számaránya. 

Az  50  év  feletti  regisztrált 
munkanélküliek  számára 
közfoglalkoztatás 
szervezése.

Az 50 év feletti regisztrált munkanélküliek számarányának 
csökkenése.
Közfoglalkoztatással  oldották  meg,  ez  csak  tűzoltás,  
munkahelyteremtésre lenne szükség.

2 Az idősek  a  bűnelkövetés  során  a 
leginkább  veszélyeztetett  csoport, 
korosztály.

Idősek  védelmét  szolgáló 
intézkedések,  programok, 
tájékoztatás,  Polgárőrség 
fokozott járőrözése.

Az idős emberek biztonságának támogatása.
Nem szűnt meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Több szervezet van az idősek segítésére.
A rendvédelmi szervezetek együttműködnek egymással,  
a biztonságosabb, élhetőbb településvédelem végett.

3 A településen élők  körében magas 
az egyedül élők aránya.

Közös  generációs 
programok  szervezése  az 
idősek  és  fiatalok 
kapcsolatának 
erősítéséhez. 

Generációs programok.
Az utóbbi időben pályázati lehetőségek sem voltak erre,  
anyagi és szakember forráshiány van.

4 Kevés  az  időskorúak  számára  új 
ismeretek  megszerzésére  indított 
program.

Az aktív időskor fenntartását 
segítő,  nyugdíjasok  igényei 
alapján  tervezett  program 
pl. internethasználat.

Az  élethosszig  tartó  tanulás  feltételeit  a  nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.
Pályázati  forrásokból  megvalósult.  Klubok,  műhelyek  
alakultak a részükre.

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Kialakult  idősek csoportja van több 
is, ezeket kellene folytatni.

Pályázat, helyi erőforrások felmérése szükséges.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincsenek  pontos  információk  a 
településen  fogyatékkal  élők 
számáról,  koráról,  iskolai 
végzettségéről, 
foglalkoztatottságáról.

Adatgyűjtés  módjának, 
adattartalmának, 
résztvevőinek 
meghatározása.

Továbbra sincsenek adatok.

2 A  közszolgáltatást  nyújtó 
intézmények  akadálymentesítése 
nem teljes körű.

Az  akadálymentesítés 
áttekintése,  pályázatok 
keresése a fejlesztéshez.

A posta épülete nem akadálymentes.  Rámpával  minden 
közintézmény el van látva. 

3
Az önkormányzat honlapja részben 
akadálymentesített.

Honlap fejlesztése. Nem történt változás. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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A fogyatékkal élő számára a településen biztosított a nappali ellátás, jelenleg 8 fő veszi 
igénybe, ebből 7 mozgásszervi fogyatékos, 1 látássérült. 
Megváltozott munkaképességű személyeket az Önkormányzat foglalkoztat.  A 
településen jelen van még a BIM-PELL BT., ami kifejezetten fogyatékkal élő, 
megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat 8-6-4 órában. A sokan ezt a 
könnyített munkát sem bírják, egy otthoni bedolgozásos rendszert javasolnak. 
A rendszeres szociális jádék kevés, ennek összege évek óta nem változik.  

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása 
(Igen/Nem, Indoklás)

1
 A családok helyzetének drasztikus 
romlása  miatt  az  elszegényedés 
jelei tapasztalhatóak a gyerekeknél. 

Óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása a 
segítséget nyújtani tudó szervek felé, ruhagyűjtés, 
adományozások megszervezése. 

Ettől  az  évtől  kötelező  a  3. 
életévüket  betöltött  gyerekek 
óvodáztatása.  Erre  odafigyeltek  a 
szakemberek. 
Ha  valamilyen  hiányban 
szenvednek  a  gyerekek  a 
jelzéseket  továbbítják  a 
szakemberek  egymásnak 
(ruhaadomány  (Igazgyöngy 
Alapítvány,  magánszemélyek, 
élelmiszer,  bébi  étel,  játékok, 
könyvek osztás stb.)

2
A  mélyszegénységben  élő,  roma 
gyermekek  nagy  részének  a 
szünidőben történő étkeztetése nem 
megfelelően biztosított. 

EU-s  élelmiszer  segélycsomagokra  pályázás, 
segélycsomagok  osztása,  ingyenes  nyári 
gyermekétkeztetés biztosítása pályázat útján.

Az Önkormányzat törekszik minden 
gyermek  nyári  étkeztetését 
megoldani. 
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3 A  település  elsősorban  szegregált 
területén,  mélyszegénységben  élő 
gyermekek számára nem biztosított 
egy  komplex,  többfunkciós 
szolgáltatás lehetősége. 

„Közösségi  szolgáltató  ház”  program,  mint  új 
szolgáltatási forma létrehozása a településen. 

Létrejött  és  ki  is  van  használva: 
Biztos  Kkezdet  Gyermekház, 
Közösségi Ház. 
Családi  programok,  gyermek 
programok.  Képzések  szervezése. 
Ingyenes  internethasználat 
délutánonként, ill. nyári szüneteben. 

4 A  hátrányos  helyzetű  gyermekek 
körében  a  szociokulturális  hátrány 
erősödése tapasztalható. 

A  hátrányos  helyzetű  gyermekek  körében  a 
szociokulturális  hátrány  csökkentése,  gyerekek 
táboroztatása. 

Igazgyöngy  Alapítvány 
térítésmentesen  táboroztatta  a 
gyerekeket pl. Csobánkán. 
Úszótanfolyam évente van. 

5 HHH  gyerekek  teljes  körű 
óvodáztatása  nem  megoldott,  az 
óvodáskorú  gyermekek 
szociokulturális  hátrányai  egyre 
növekvő tendenciát mutatnak. 

A  Biztos  Kezdet  Gyerekház  program,  mint  új 
szolgáltatási forma bevezetése a településen. 

3  éves  kortól  kötelező  óvodába 
járni.
A  Biztos  Kezdet  Gyermekház 
program  megvalósult,  a 
szociokulturális  hátrányok 
felszámolásáért  mindent 
megtesznek  (személyi  higiéniára 
való odafigyelés,  háztartásvezetés, 
együtt játszás. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
Hátrányként  kell  kezelni  a 
Biharkeresztesen  jellemző 
betelepült  családoknál,  hogy  a 
szülők nem beszélnek magyarul,  a 
gyerekek   fordítanak.  Iskolai 
felzárkóztatás elősegítése.  
Vagy,  ha  anyagilag  megfelelő 

Az  óvoda  indított  nyelvi  fakultációs  órát.  Jellemző,  hogy  az  általános  iskolát  már 
Nagyváradon kezdik el, mert a szülők is ott dolgoznak. 
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életminőségben élnek, de de otthon 
el van hanyagolna. 

2
A drogozás jellemző már az 
általános iskolában is, középiskola 
befogadóiskola, Komádi 
gyermekotthonából járnak ide, velük 
sok a probléma. Told-Bojt ellentét 
megjelenése.
Óriási szakadék van az alsó és felső 
tagozat között. A települések között 
hatalmas differencia van. 

Nagyon  laza  családi  kapcsolat 
jellemzik  ezeket  a  hátrányos 
helyzetű  családokat,  meg  nem 
erősített  családi  szerepek, 
3feladatok  miatt,  nagyon  nehéz 
ezeket  a  gyerekeket  feladatokra 
nevelni. 

Rendszeres gyermekvédelmi  támogatást  az  Önkormányzat  biztosítja  a  rászorulóknak, 
ezáltal az étkezés és a tankönyv ingyenes. 

BOJT
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A  településen  élő  romákról  és  a 
mélyszegénységben  élőkről  nem 
rendelkezik  az  önkormányzat 
releváns adatokkal.

Munkacsoport létrehozása a 
felmérés  elvégzéséhez, 
felmérés  eredményének 
értékelése.

Pályázatok  miatt  is  szükség  lenne  erre,  de  még  nem 
történt ebben előrelépés. 

2. A településen kiemelkedően magas 
a nyilvántartott álláskeresők között a 
tartós munkanélküliek aránya, ezzel 
nő a nélkülözők, szegények száma.

A  tartós  munkanélküliek 
nagyobb arányú bevonása a 
közfoglalkoztatásba, 
közmunkaprogram  további 
bővítése  a  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtott 
pályázatok alapján.

START munkaprogram (Kistérséggel) MG-i
járdaprogram.  Kihelyezett  képzések  voltak,  vannak,  a 
helyi képzéseket bővítették.

3. A  település  elsősorban  hátrányos 
helyzetű  lakossága  az 
egészségügyi  szűrővizsgálatokon 
alacsony számban vesz részt.

Az  önkormányzatnak  és  a 
helyi  civil  szervezeteknek, 
szociális  és  egészségügyi 
szakembereknek  hasznos 
szerepet  kell  vállalniuk  a 
különböző  betegségek 
kialakulását  megelőző 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítésében,  a  helyi 
szűréseken  elsősorban  a 
hátrányos  helyzetű 
csoportok  tagjainak 
részvételét  növelni  kell, 
egészségügyi  szűréseken 
való  lakossági  részvétel 
ösztönzése,  különböző 
egészségügyi  területekre, 
egészségtudatos  életmódra 
nevelés.

Idősek  napja,  gyermeknap  a  Védőnői  szolgálattal  és  a 
Magyar Vöröskereszttel együttműködve. 
Plakátozás,  egyéni  felkeresés,  egyéni  meghívókkal. 
Gyermekesély programban szűrték az iskolai korosztályt.
Minden évben több szűrést végeztek.
Ezek  eredménye,  hogy  egyre  több  az  érdeklődő  és 
résztvevő  a  szűréseken.  Egyéni  igényeket  is  ki  tudnak 
elégíteni.
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4. A sportolás kis arányban szerepel a 
lakosság szabadidős tevékenységei 
között.

Sportprogramok 
népszerűsítése,  kiadványok 
megjelentetése;  ösztönözni 
kell  a  különböző  autonóm 
sportszervezetek  létrejöttét, 
amelyek  minden 
korosztályban  felkeltik  az 
érdeklődést  a  sport,  az 
egészséges  és  a 
környezettudatos  életmód 
iránt;  kedvezmények 
biztosításával,  új 
lehetőségek 
megkeresésével, 
szponzorok  felkutatásával, 
ösztönzésekkel kell segíteni 
az  érdeklődők  sportba 
történő bekapcsolódását.

Szabadidő  hasznos  eltöltése  érdekében  egyéni 
megkeresések,  kezdeményező  szülők  felkeresése. 
Összefogás (esetlegesen közösségi felmérés készítése). 

Sportpálya felújítás van folyamatban. A kihívás napján a 
szakemberek igényfelmérést végeztek. Iskola végeztével 
beindul a helyi sportemberek együttműködésével. Védett 
foglalkozás alapján. Ezután próbálkoznak az Ifjúsági Klub 
újraindításával.  A közösségi  élet  felélesztésével  hajtják 
végre. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák
Sorszá

m
Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Prevenció  hiánya  (drog  és 
egészségmegőrző  programok 
megvalósítása)

• nyári napközibe beleépítve és a szülőket bevonva
• ezzel kapcsolatos együttműködések kialakítása

2. Szervezett munkaprogramok • felvilágosítás hiánya, szervezési hiány (ezek bővítése)

3. Sportlehetőségek bővítése • korosztályok közötti összefogás, generációk közötti kapcsolattartás erősítése

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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m

1.
az  önkormányzat  nem  rendelkezik 
nemekre  érzékeny  adatokkal  az 
önkormányzat  által  felügyelt 
szakterületeken

Adatgyűjtés  módjának, 
adattartalmának, 
résztvevőinek 
meghatározása.

Nemekre érzékeny adatbázis elkészítése.
Esélyegyenlőségi  terv módosítása,  testületi  döntéssel  –
nők esélyegyenlőségére

2.
a gyermeküket egyedül nevelő nők 
gazdaságilag  és  jogilag 
kiszolgáltatott helyzetben vannak.

a  problémával  érintettek 
beazonosítása,  előadások, 
tanácsadások 
megszervezése, 
tájékoztatók,  kiadványok 
készítése.

A  gyermeküket  egyedül  nevelő  nők  gazdasági 
kiszolgáltatottságának enyhítése.
Közfoglalkoztatásba  való  bevonás,  férfiaknak  való  
munkaadás.
Egyéni  tanácsadással  CSSK-által-információnyújtás,  
MÁK-tól  igényelhető  támogatásokhoz  való  hozzájutás  
segítése.
Egyedülálló nők tájékoztatása az adott lehetőségekről.
Gyerekesély  programok  hozadéka,  hogy  a  csoportok  
fennmaradtak,  segítséget  kapnak  a  folytatásra  az  
önkormányzattól.

3. nagyarányú  munkanélküliség, 
magas  a  tartósan  munkanélküliek 
között  a  nők  aránya, 
elhelyezkedésük nagyon nehéz.

A nők,  elsősorban  tartósan 
munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatás  keretében 
történő  foglalkoztatásának 
biztosítása  a  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtott 
pályázatok alapján.

Nők,  elsősorban  a  tartósan  munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása.
Tésztaüzem,  seprű-kosár  készítés  (fele-fele),  a  
mezőgazdaságban több a nő.
Közfoglalkoztatásban történik. 
A  hölgyek  körében  digitális  képzés  most  indul  helyi  
oktatással.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. férfiak helyzete (gyermekét egyedül 
nevelő szülő)

2. ha  folytatódna,  vagy  lenne  a 
fentiekben megjelölt program, akkor, 
kész csoportok várnák!
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Magas  a  településen  az  50  év 
felettiek  körében  a  regisztrált 
munkanélküliek  számaránya,  a 
munkaerőpiacon  való 
elhelyezkedésük nehéz.

Az  50  év  feletti  regisztrált 
munkanélküliek  fokozott 
bevonása  a 
közfoglalkoztatásba,  a 
Munkaügyi  Központhoz 
benyújtott  pályázatok 
alapján.

Az  50  év  feletti  regisztrált  munkanélküliek 
foglalkoztatásának növelése.
Mindenki be van vonva a közfoglalkoztatásba.

2 Az idősek  a  bűnelkövetés  során  a 
leginkább  veszélyeztetett  csoport, 
korosztály.

Az  önkormányzat 
tájékoztató  kiadványokkal, 
előadások  szervezésével 
felhívja  a  figyelmet  a 
bűnmegelőzésre. 
Polgárőrség  fokozott 
járőrözése.

Az idős emberek biztonságának támogatása.
Mozgó  árusok  engedéllyel  árusíthatnak.  Településőrök,  
határrendészek  és  rendőrök  is  szervezetten  együtt  
járőröznek.
Tájékoztatás  szóbeli  és  szórólapos,  CSSK  és  
idősgondozás során.

3 Kevés  az  időskorúak  számára  új 
ismeretek  megszerzésére  indított 
program.

Az aktív időskor fenntartását 
segítő,  nyugdíjasok  igényei 
alapján tervezett programok 
pl. internethasználat.

Az  élethosszig  tartó  tanulás  feltételeit  a  nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.
Feltételek  adottak,  igényfelmérés kellene a  részvételre,  
téli időszakra szerveződhetne.

• Programok:  tájház,  kézműves  kör-  idősek  
bevonása,  segítségük  kérése  -  aktivizálta  őket,  
folyamatos  a  részvételük,  a  gyermekcsoportokat  
betanítják.

falukutatás szervezése-idősek bevonásával
személyes  megkeresésekkel  (mentális  

segítségnyújtással)

CSÖKMŐ

59



A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  mélyszegénységben  élők 
számáról,  körülményeiről  kevés  az 
információ.

A leghátrányosabb helyzetű 
csoportok  munkaerő-piaci 
esélyeinek  növelése 
érdekében  motiváló 
képzések  és  támogató 
szolgáltatásokon  való 
részvétel biztosítása.

Több  képzés  is  megvalósult.  2014-től  START 
munkaprogram  valósult  meg,  ezt  egészíti  ki  a 
közfoglalkoztatás. 

2
Eladósodásról nincs adat. Személyre,  családokra 

szabott  gazdálkodási 
tanácsadás  és  útmutató 
nyújtása.

Továbbra is a családsegítő látja el. 

3
A  mélyszegénységben  élő  roma 
lakosságról nincs adat. 

Adatgyűjtés,  felvilágosítás, 
jogi,  életvezetési 
tanácsadás. 

4 A  foglalkoztatáshoz  való 
hozzáférésről sok a hiányzó adat. 

Hátrányos  helyzetűek 
foglalkoztatásának  segítése 
a  helyi  lehetőségek 
felmérésével.  A 
foglalkoztatottság  növelése, 
a  közfoglalkoztatásba  való 
bevonás.
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5. A  közrend,  közbiztonság  romló 
helyzete.

Rendőrség  fejlesztése. 
Rendőrőrs  létesítése 
önkormányzati  épület 
biztosításával.  A  jelenlegi 
épület felújítása, kialakítása 
pályázati forrásból. 

4  utcában  kifejezetten  magas  a  hátrányos  helyzetűek 
száma. Pl. Zrinyi, Jókai stb.
Épület felújítás nem történt pályázati forrás híján. 

6. A  felnőtt  lakosság  körében  a  8 
általános  iskolai  végzettség  hiánya 
akadályozza a munkavállalást. 

Felnőttképzés keretében a 8 
általános  iskolai  végzettség 
megszerzésének biztosítása 
a  munkavállalási  esélyek 
javítása érdekében. 

Analfabetizmus  is  jellemző,  számukra  az  egyetlen 
lehetőség a közfoglalkoztatás.
Munkaadók  az  önkormányzaton  kívül  a  környéken 
Körösnagyharsányban  (Henkel)  és  Szeghalomban 
vannak. A buszközlekedés kifejetetten jónak mondható. 
Képzések  voltak  a  településen,  de  kevés  jelentkezővel 
valósultak meg.   

7. Sok  a  szakmával  nem  rendelkező 
munkavállaló. 

Tanfolyamok,  OKJ-s 
képzések  szervezése  a 
munkavállalási  esélyek 
javítása érdekében.

A képzésekről összességében megállapító,  hogy nem a 
jelenlegi  piacra  termelnek,  nincs  rájuk  kereslet.  25 
jelentkezőből 23 fő OKJ-s szakmát szerzett.

8. A  sportolás  tárgyi  feltételei 
hiányoznak. 

Pályázati  források keresése 
műfüves  labdarúgópálya 
építésére.

Csak füves focipálya  van,  egyéb sporteszközökkel  nem 
rendelkezik a település. Pályázati kiírásokra számítanak. 

9. Nincs gyermekorvos a településen Lehetőségek  keresése 
gyermekorvosi  szolgálat 
kialakítására,  akár  heti  két 
alkalomra. 

Továbbra is fennálló probléma. 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A nők  munkaerő  piaci  helyzetéről, 
helyi  munkavállalási  lehetőségeiről 
nincs információ. 

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs  adatgyűjtés 
módszerének 
megtervezése,  kivitelezés 
és  a  begyűjtött  adatok 
elemzése,  frissítése  és 
kezelése folyamatosan. 

2010 előtt 3 varrodai üzem szűnt meg, ez is közrejátszik, 
hogy  folyamatosan,  ma  is  több  az  álláskereső  nő  a 
településen. 

2 A nők körében sokkal jellemzőbb a 
szakmák hiánya a településen.

Felnőttképzési  program 
szervezésére  igények 
felmérése  az  érintettek 
körében, amennyiben igény 
mutatkozik  ilyen  jellegű 
programok  szervezésére, 
célzott források és partnerek 
bevonásával  képzések 
szervezése. 

3 képzés: 
• erdőgondozó-, parkgondozó
• száraztésztakészítő (25 nő)
• mg-i munkás képzés OKJ

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorsz
ám

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A  nők  elleni  erőszak  nem  volt 
jellemző a településen, azonban az 
új HEP-ben már meg fog jelenni. 
Egy családról  tudnak,  ahol  a  férj  a 
feleségét  a  gyerekekkel  az  utcára 
küldte. 

Rendőrség is beavatkozott, feljelentés történt. Az ügy azóta is folyamatban van. 
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Bölcsőde  nincs,  óvodai  férőhelyek 
száma 100, 94%-os kihasználtságú. 
Védőnő van a településen.

Közéletben való szerepük: 6 fős képviselő testületből 2 nő. 
Az intézményvezetők nők. 

Kapcsolati erőszak A családsegítő már jelezhet a rendőrség irányába, ha erre utaló jeleket észlel. 
Anyaotthon nincs a településen, 2 esetben került szóba, de végül mégsem élt az anya a 
lehetőséggel. 
Sok  esetben  a  szégyenérzet  miatt  nem  mernek  beszélni  a  problémákról.  Tavaly 
szórólapokat osztottak prevenciós jelleggel. 
Több prevenciós program kellene. 

A  nőknek  több  területen  kell 
helytállni. 

Rövidített munkaidő. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Nincsenek konkrét adatok az idősek 
életkörülményeire,  megélhetésére, 
egészségügyi,  szociális  helyzetére 
vonatkozóan. 

Az  idősek  körében 
kérdőíves  adatgyűjtéssel 
tájékozódás 
életkörülményükről, 
egészségügyi  és  szociális 
helyzetükről,  igényeikről, 
majd  az  igények 
ismeretében  a  tennivalók 
meghatározása. 

Jelenleg  sincsenek  adatok,  a  TEIR  rendszerben  nem 
történt adatfrissítés. 
A szociális szolgáltató rendelkezik adatokkal, de csak az 
ellátottakra vonatkozóan. 
A fogyatékkal  élők  esetében  sincsenek  adatok.   Több 
hátrányos helyzetű csoport helyzetének felmérése lehetne 
a  cél  egy  közös  kérdőívvel,  a  kérdezőbiztosokat  az 
önkormányzat  közfoglalkoztatás  keretében  tudná 
alkalmazni, azonban sokkal nagyobb probléma a kérdőív 
összeállítása  és  annak  elemzése  a  későbbiek  során. 
Ehhez forrás és szakember szükséges.

2 A  közintézmények  többsége  nem 
akadálymentesített. 

Pályázati vagy egyéb forrás 
keresése  az 
akadálymentesítések 
megoldására. 

Ez  a  probléma  továbbra  is  fennáll.  Az 
akadálymentesítéshez pályázati  forrásokra van szükség. 
Jelenleg erre vonatkozólag nincsenek kiírások.

3 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használatára  vonatkozó 
ismeretei hiányosak. 

Lehetőség  keresés  az 
igényfelmérés  és 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszervezésére  pályázati 
források bevonásával. 

Folyamatban van. 
A gondozási  központban  a  gondozók  segítik  az  idősek 
számítógép ismereteinek bővítését szükség esetén. 

4 Az  idősek  a  bűnelkövetőknek 
leginkább kiszolgáltatott korosztály

Polgárőrség  újjászervezése 
kapcsán  kapcsolatfelvétel 
az  érintettekkel, 
kapcsolattartás  a  helyi 
körzeti megbízottal. 

Nem valósult meg. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

64



Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 A  különböző  típusú 
fogyatékossággal  élők  számáról 
nincs adat.

Adatgyűjtés,  a 
fogyatékosságokkal  élők 
szükségleteinek  felmérése, 
majd  ezt  követően  a 
megfelelő  intézkedésekkel 
életfeltételeik javítása. 

Nincsenek  adatok  továbbra  sem,  sok  esetben  tudnak  a 
szakemberek a fogyatékkal  élőkről,  de nem hivatalosan. 
Egy közös adatgyűjtést javasolnak az idősek helyzetének 
felmérésével egybekötve. 
Fogyatékkal élők nappali ellátása működik a településen, 
az odajáró gondozottakról vannak adatok (19 fő, 5 fő házi 
segítségnyújtásban részesül)

2 A  közintézmények  nincsenek 
akadálymentesítve 

Akadálymentesítés, 
infokommunikációs  jelek 
használata. 

2013.  óta  akadálymentesítve  lett  az  orvosi  rendelő, 
fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat épülete.
A polgármesteri hivatal, idősek klubja, családsegítő, iskola 
forrás hiányában nem akadálymentes. A fogyatékkal élők 
nappali intézményében jelnyelvi tolmács szükséges.

3 Gyalogjárdák,  belterületi  utak 
leromlott állapota 

Járdaépítés  és  járdajavítás 
elkezdése,  valamint 
pályázati  támogatásból  a 
belterületi  utak  és 
kerékpárút  felújítása, 
karbantartása, 
biztonságosabbá tétele. 
Ehhez  kötődően  tervek 
készítése  a  kivitelezéshez, 
pályázati  lehetőségek 
figyelemmel  kísérése, 
célzott  források  megnyílása 
esetén  pályázat  benyújtása 
és megvalósítása. 

Az  önkormányzat  pályázott,  de  elutasították,  így további 
pályázati  kiírásokra  várnak.  Közmunkaprogramban 
járdalapokat készítenek.

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A  jelzőrendszeri  tagok 
kapcsolatának  szorosabbra  fűzése, 
több  kommunikáció  javasolt  a 
gyerekek tekintetében. 

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat az önkormányzat. A különböző 
intézményeknek nincs beleszólásuk az alkalmazottak kiválasztásába, az önkormányzat 
választja ki őket. 
Több megváltozott munkaképességű Füzesgyarmatra jár át dolgozni, ahol speciálisan, 
könnyített munkavégzés keretében vannak foglalkoztatva. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Átlagban  csökken  a  gyermekek 
életszínvonala a településen. 

Intézményi  gyermekvédelmi 
munka  megerősítése, 
köznevelési 
gyermekvédelmi 
szakeberek,  családsegítő 
szakembereink 
együttműködése  érdekében 
rendszeresen  egyeztető 
megbeszélések szervezése. 

Nincsenek rendszeres egyeztetések időhiányra hivatkozva, 
de  a  szakemberek,  jelzőrendszeri  tagok  kapcsolatban 
állnak és adott esetben keresik egymást. 
Több esetben nem reggeliznek otthon a gyerekek, ezért a 
tízórait már első szünetben oda kell adni nekik. Másrészt a 
zsebpénzt  nem  megfelelően  költik  el  (energiaital,  kóla, 
chips stb.).

2. Nem lesz elégséges óvodai férőhely 
2014. szeptember 1-re.

Pályázati  források keresése 
óvodaépület építésére.

Jelenleg is pályázati kiírásokra várnak. A jelenlegi épület az 
EU követelményeinek nem felel meg. 
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3. Esetenként  kialakuló  bevásárlási 
nehézség pénzhiány miatt.

EU-s  élelmiszer 
segélycsomagokra  kiírt 
pályázatok  figyelése, 
pályázás,  sikeres  pályázat 
esetén  élelmiszercsomag 
osztás  a  célcsoport 
számára. 

Baptista Szeretetszolgálattól, ill. a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől  kaptak csomagokat melyeket a családsegítő 
szolgálat osztott ki.
Óvodában,  iskolában  szülői  értekezleten  háztartás 
gazdálkodási tanácsokat nyújtottak.
Családsegítő,  gyermekvédelem:  nehéz  beosztani  a 
keveset, a lakosság nagy százaléka adósságcsapdában él. 
Többen szezonális munkákkal egészítik a jövedelmüket. 
Több  esetben  a  gyermekek  a  szülők  miatt  kerülnek 
védelembe,  ebben  az  esetben  van  lehetőség 
természetbeni  ellátásként  a  családi  pótlékot  beosztani. 
Pénzfelhasználási terv készítése. 
A többi  családnál  települési  támogatás  igénylésére  van 
lehetőség  (rendszeres  gyermekvédelmi  támogatás, 
lakhatási támogatás).
Adósságkezelési  tanácsadóra  lenne  szükség,  van 
településen  szakember,  de  maga  a  szolgáltatás  nem 
működik. 

4. A  szabadidő  megfelelő  hasznos 
eltöltésének  lehetősége  nem 
biztosított  a  megfelelő 
infrastrukturális háttér hiánya miatt.

Ehhez kötődően pályázatok 
figyelése,  célzott  források 
lehívása  a  játszótér 
megvalósításának 
érdekében. 

Nincs  közterületi  játszótér.  A  lakosság  delikát  vonalkód 
gyűjtést szervezett, de még nincs kiírva ilyen pályázat. 
Korosztályra bontva az iskola, óvoda szervez programokat. 
A mindennapi testnevelés óra okozott problémát, mivel az 
óvodában  nincs  torna  terem,  az  iskolában  sem 
megfelelőek a feltételek. 

5. Az óvoda és az iskola épülete nem 
akadálymentesített. 

A  középületek 
akadálymentesítése  az 
egyenlő  esélyű 
hozzáférhetőség 
érdekében. 

Továbbra sincs megoldva

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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1.
A  családsegítő  szolgáltatást  és  a 
gyermekvédelmi  szolgáltatást  egy 
személy  látja  el,  a  kevés 
gyermekszámra  hivatkozva,  de 
szükséges  lenne  plusz  egy  fő 
felvétele  a  hatékonyabb 
munkavégzés  érdekében 
(játszóház, programok stb.)
2 védőnőre lenne szükség. 

Forráshiány

2. Drog  problémák,  hatodikos 
gyerekeknél  találtak  drogot 
(gyógynövény,  dohány,  aceton)  és 
cigarettát.  A  rendőrség  is 
cselekvésképtelen,  mert  az 
összetevőket  legálisan  be  lehet 
szerezni.  A  szülő  a  problémát 
követően  már  másnap,  más 
településre íratta a gyermeket.

Előadást szerveztek, amit drogfüggő fiatalok tartottak, a gyerekek figyelemmel hallgatták, 
nagyobb hatással volt rájuk, mint a rendőrségi előadás. 
Újabb előadások szervezése hatékonyabb lehet a prevencióban.

DARVAS

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs  kijelölése  és 
feladatának  rögzítése 
munkaköri leírásban.

Kijelölésre került a HEP felelős.
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2
A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség.

A  Türr  István  Képző  és 
Kutató  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében (TÁMOP 5.3.10., 
TÁMOP 5.3.8./B)

Alapkompetencia képzés valósult meg a településen. 

3
Nincs  szociális 
szolgáltatásszervezési  koncepció, 
amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket. 

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  kialakításának 
megtervezése  a  szakmai 
közreműködők 
bevonásával. 

2000 fő feletti településeknek kötelező megvalósítani, így 
Darvas községben nem.

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. 25  nyilvántartott  álláskereső  volt 
2013-ban,  ez  fele  volt  a  2012-es 
adatnak. 

1 roma család él a településen, nem jellemző a mélyszegénység. 
Jelenleg 20 közfoglalkoztatott van. 
Fő foglalkoztató az önkormányzat, ill. a Vízgazdálkodási Kft. 
Nőtt a 8 általános iskolát végzettek aránya. 

2.
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat 
nincs. 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított: csökmői doktor, védőnő.
Könyvtár van a településen. 
Közélet: majális, szüreti bál stb. 
Civil szervezetek száma: 2.

A nők helyzete, esélyegyenlősége
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Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nincsenek  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtések,  elemzések  és 
értékelés  az  önkormányzat  által 
felügyelt minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése. 

Nincs,  de  éves  tanácskozás  van.  Járási  szintű 
munkacsoport kellene. 

2 A  tartósan  munkanélküli  45  év 
feletti  és a pályakezdő álláskereső 
nők  száma  mindkét  esetben 
magasabb a férfiak számánál.

A  megváltozott 
képzettséghez  igazodó 
képzések eljuttatása a 45 év 
feletti  tartós  munkanélküli 
nőkhöz,  A  pályakezdő 
álláskereső  nők  részére 
munkatapasztalat  szerzés 
biztosítása  – 
közfoglakoztatottként  –  a 
település 
közintézményeiben.

Megvalósult.  5 fő vett  részt alapkompetencia képzésen. 
Ebből 3 fő 45 év feletti tartós munkanélküli. 1 pályakezdőt 
is alkalmaztak. 

3 Nők  körében  jóval  magasabb  az 
általános  iskolával  nem 
rendelkezők aránya.

Felnőttképzési  program 
szervezése,  igények 
felmérése  az  érintettek 
körében, amennyiben igény 
mutatkozik  ilyen  jellegű 
programok  szervezésére, 
célzott források és partnerek 
bevonásával,  képzések 
szervezése. 

 2011-es  adatokhoz  képest  lecsökkent  a  8  ált.  iskolai 
végzettséggel nem rendelkezők aránya. Ki fog kerülni  a 
HEP-ből.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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Bölcsőde  nincs,  de  óvoda  van  a 
településen, viszont kevés a gyerek. 
Védőnői  szolgálat  megállapodás 
keretében működik a településen. 0-
3  év  gyermekek  száma  csökken, 
2014-ben 8 gyerek született. 

Családon  belüli  erőszak  nem 
jellemző.

A családsegítőhöz fordulhatnak tanácsadásért. Plakátok hirdetik az ingyenesen hívható 
telefonszámokat.  

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használatára  vonatkozó 
ismeretei hiányosak

Lehetőség  keresés  az 
igényfelmérés  és 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszerzésére,  pályázati 
források bevonásával.

Jelenleg sem valósult meg.
Az Önkormányzat a családsegítő szolgálat dolgozói által 
mérné fel az igényeket. 
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2 Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  száma   2  %-kal 
meghaladja az országos átlagot. 

Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  számának 
2%-kal  történő csökkentése 
az  önkormányzat  által 
fenntartott 
közintézményeiben  akár 
közhasznú,  akár 
részmunkaidőben  történő 
foglalkoztatással  célzott 
források bevonásával. 

Közmunkaprogramban  megvalósult  ezen  személyek 
foglalkoztatása.

3 Az  idősek  a  bűnelkövetőknek 
leginkább kiszolgáltatott korosztály. 

Polgárőrség megszervezése 
kapcsán  kapcsolatfelvétel 
az  érintettekkel, 
kapcsolattartás  a  helyi 
körzeti megbízottal. 

Közbiztonság  tekintetében  Darvas  biztonságosnak 
minősül, ezért utasították el a térfigyelő kamerarendszerre 
benyújtott pályázatukat. 
Az  Önkormányzat  új  célkitűzése:  szórólapok,  kiadvány, 
előadás bűnmegelőzés témában.  

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Nincs Idősek klubja  a településen. A nyugdíjas klub viszont aktív. 

Házi segítségnyújtás működik. 2016. 01. 01-től térítési díjjal vehető igénybe, ez jelentősen lecsökkenti az igénybe vevők 
számát. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége
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Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Hiányos  adatgyűjtés  a  fogyatékkal 
élők  társadalmi  esélyegyenlőségét 
érintő,  azt  befolyásoló 
foglalkoztatási,  egészségügyi  és 
szociális területeken. 

Az  intézményi  adatgyűjtés 
és  adatszolgáltatás  mellett 
az  érintett  csoportok 
érdekvédelmi, 
képviseletének  aktív 
bevonásával  szükséges 
bővíteni  az  információs 
partnerséget  arra 
vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett  vagy  felügyelt 
közszolgáltatásokhoz 
(szociális  ellátás, 
egészségügy,  gyermekjólét, 
közművelődés)  való 
hozzáférés  mennyire 
biztosított  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok 
számára,  ill.  mennyire 
veszik igénybe azokat.

Továbbra sincsenek biztos adatok. 
Járási szintű munkacsoport szükséges.
Sokan  titkolják  fogyatékosságukat,  félnek,  hogy  valaki 
bejelentést  tesz  a  felülvizsgálat  ügyében  és  elveszik  a 
támogatást.
Adott esetben a család oldja meg a gondozást.

2 Járdák,  kerékpárút,  belterületi  utak 
felújítása, biztonságossá tétele. 

Akadálymentesítési  munkák 
folytatása, járdák folyamatos 
karbantartása,  építése, 
ehhez  kötődő  pályázatok 
figyelése és célzott források 
bevonása. 

Az önkormányzati épületek akadálymentesek. 2015. óta a 
könyvtár is akadálymentes.
Honvéd-Szabadság  utca  sikátor  része  szilárd  burkolatot 
kapott (a településrészen élő két kerekesszékes személy 
ezekben az utcákban lakik).
Az önkormányzat pályázatot adott be kerékpárút építésre, 
de elutasították. A jelenlegi kiírásokban nagyobb összegre 
lehet pályázni, de több önerő szükséges hozzá. 
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3 A  foglalkoztatáshoz  jutás  és  a 
foglalkoztatásban való megmaradás 
felkészült  támogató  személyek 
hiányában nem valósul meg. 

Megfelelő  szakértelmű 
segítők  igénybevétele  pl. 
foglalkoztatási  mentor, 
tanácsadó,  rehabilitációs 
szakmérnök  célzott 
pályázati források. 

A fogyatékkal  élők  érdekvédelmi  szervezete  képviselteti 
magát a településen. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az  önkormányzat  nem  foglalkoztat  megváltozott  munkaképességű  személyt,  sokan 
Berettyóújfaluba járnak át (Pirehab).

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Átlagban  csökken  a  gyermekek 
életszínvonala a településen. 

Óvodákban,  iskolákban  a 
gyermekek  figyelemmel 
kísérése,  jelzések 
továbbítása  a  segítséget 
nyújtani  tudó  szervek  felé, 
velük  folyamatos 
együttműködés. 

Napi szinten működik a jelzőrendszer, de munkaterv nem 
készült az idő rövidsége miatt, kapacitás hiányában.
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2. Esetenként  kialakuló  bevásárlási 
nehézség pénzhiány miatt. 

EU-s  élelmiszer 
segélycsomagokra  kiírt 
pályázatok  figyelése, 
pályázás,  sikeres  pályázat 
esetén  élelmiszercsomag 
osztás  a  célcsoport 
számára. 

2014  tavaszán  megvalósult  családsegítő  által.  2015-től 
megszűntek  az  EU  segélycsomagok,  adományozás 
lehetséges.

3.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Csökken  a  gyermekszületések 
száma a településen.

Rendszeres  gyermekvédelmi  ellátásban  részesülők  száma  nem  változott,  a  tartós 
betegséggel élők száma csökkent.
Óvoda férőhely: 25fő. 2010-ben lett került felújításra az óvoda. 
Egyszeri nyári meleg étkeztetés 44 napon keresztül megvalósult 2015-ben. 
Általános iskola nincs a településen már 2014- szeptember 1-től. Helyi sajátos nevelési 
igényű tanulóhoz jár szerdánként egy gyógypedagógus, az iskola épületében vannak az 
órái. 
Ingyenes étkezés 2014-ben 7 fő részére volt biztosított.. 
Óvodáztatási támogatást 2014-ben egy fő kapott (2X10000 Ft)
Középfokú oktatási intézmény nincs, Berettyóújfaluban, Szeghalomban van legközelebb.
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Szegregált lakókörnyezetben nem él egy gyermek sem.
Védőnő hétfőnként jár ki. A házi gyermekorvosi szolgálatot a háziorvos látja el.
Nyári  étkeztetés  2014-től  működik  a  településen.  Gyermekjóléti  szolgálat  munkatársa 
mérte fel a ténylegesen rászorulók számát.
Bursa  Hungarica  Ösztöndíj  Programhoz  újra  csatlakozott  az  önkormányzat,  az  Arany 
János Tehetséggondozó Programot is igénybe veszik a településen. 

 

FURTA

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs kinevezése.

2 Nincs  szociális 
szolgáltatásszervezési  koncepció, 
amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket.

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  készítése 
szükséges.

2000 lélekszám alatti település esetében nem kötelező

3
Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt  és nem értékel adatokat 
arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett  közszolgálatatásokhoz 
való hozzáférés mennyire biztosított 
a  településen  élő  hátrányos 
helyzetű  emberek  számára,  illetve, 

Közszolgálatatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében.

Megvalósult  a szociális tüzelő programmal kapcsolatban 
történt felmérés.
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hogy  a  gyakorlatban  mennyire 
veszik  igénybe  ezeket  a 
szolgáltatásokat.

4 A 46-50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  a  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya.

Az  állami  illetve  az 
önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  46-
50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek 
foglakoztatása,  akár 
közfoglakoztatás,  akár 
részmunkaidőben.

Közfoglakoztatáshoz  kapcsolódó  foglakoztatás. 
Mezőgazdasági mintaprogram helyi sajátosságokra épülő 
program.  Nők  elhelyezkedését  segítendő  /kézimunkák 
stb./

5 A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség.

A  TTKI  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében. (TÁMOP 5.3.10)

TKKI-val  együttműködés,  több  program,  képzés  a 
településeken. Átképzések, kompetencia fejlesztések

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Orvosi  rendelőbe  jutás  ,  eü. 
szolgáltatás elérése nehezített

Rendelő akadálymentesítése, fűtés korszerűsítése
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2, Utak rossz állapota a településen a 
munkába  járást,  szolgáltatásokhoz 
való eljutást nehezíti

Kossuth u. szilárd burkolattal való ellátása
A kerékpárút 3. üteme a lakosság körében – gyermekek biztonságos közlekedése, 
egészséges életmódra nevelés.

Nők

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nincsenek  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtések,  elemzések  és 
értékelés  az  önkormányzat  által 
felügyelt minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése. 

Az adatgyűjtés elkészült a települési kerekasztal 
megállapítása szerint az elkészült adatgyűjtés megfelel a 
településen folytatott munkához és az ahhoz szükséges 
szakmai elvárásoknak.

2 A tartósan munkanélküli 45 év feletti 
és  a  pályakezdő  álláskereső  nők 
száma mindkét  esetben magasabb 
a férfiak számánál.

A  megváltozott 
képzettséghez  igazodó 
képzések eljuttatása a 45 év 
feletti  tartós  munkanélküli 
nőkhöz,  A  pályakezdő 
álláskereső  nők  részére 
munkatapasztalat  szerzés 
biztosítása  – 
közfoglakoztatottként  –  a 
település 
közitnzézményeiben.

Az önkormányzat foglakoztat nőket, a nők 40 éves 
munkaviszony megszerzésére irányuló programban részt 
vesz, segíti a nyugdíjjogosultság megszerzését, illetve 
pályakezdő fiatal nőket foglakoztat munkatapasztalat 
szerzés céljából.
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3 Nők  körében  jóval  magasabb  az 
általános iskolával nem rendelkezők 
aránya.

Felnőttképzési  program 
szervezésének felmérése.

A településen az év második felében kérdőíves felmérést 
terveznek a témában, az igényfelmérés után a TKKI-val 
kapcsolatfelvételt terveznek. 

4 A  Gyes-en  lévő  illetve  a 
kisgyermekes anyukák a munkából 
való  kiesés  miatt  elvesztik 
képzettségük naprakészségét.

Készségfejlesztő, 
szocializációs  tréningek, 
foglalkoztathatóságot 
elősegítő szakmai képzések 
megismertetése, 
célszemélyekhez  történő 
eljuttatása a településen.

A  tervek  szerint  a  év  második  felében  összegyűjtik  a 
témában  releváns  adatokat  a  településen  majd 
munkáltatókkal  és  képzőkkel  work  shop-ot  kívánnak 
szervezni a településen.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1 Nők foglalkoztatottságának javítása A  Petica megszűnése után az önkormányzat segített és 5 fő női munkavállalót tovább 
foglakoztat , akik munkahelyüket elvesztették a megszűnés miatt. Az önkormányzat fel 
tudta venni őket, így tovább tudnak gondoskodni az idősekről.
2013 és 2014-es adatok beépítése a HEP-be megtörtént, a munkanélküli és a 
pályakezdő nők aránya továbbra is magas. Ingatlant vásárol az önkormányzat. A 45 év 
feletti és a pályakezdő nők foglakoztatása valamint a munkatapasztalat szerzés 
biztosítása érdekében. Két épület van kijelölve, megszerzésük folyamata előrehaladott 
állapotban van. Helyi termékeket és helyi értékeket kívánnak előállítani úgymint a csak a 
településre jellemző furtai hímzés, ennek újra tanítása helyben a fiataloknak, ami egyben 
hagyományőrzés és tudásátadás valamint foglalkoztatás is.

2. A problémák 2013-hoz hasonlóak, de a közfoglakoztatás miatt javult a helyzet. 
A nyári gyermekellátás megoldott a településen, étkeztetés, óvoda, iskola pályázatokat 
nyernek és valósítanak meg, ellátásra és táboroztatásra. A településen van Erzsébet 
tábor és TÁMOP 3.1.4. Román nyelvi és Sporttábor – innovatív nyelvoktatás. 
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3.
Foglalkoztatás, hagyományőrzés Nők a közéletben: két hölgy választott képviselő van az önkormányzat 

képviselőtestületében.  A civil szervezetek vezetői is nők a településen. A civil 
szervezetek törekszenek a nők felkarolására a helyi furtai hímzés megmentésére, újra 
tanítására a helyi fiatal asszonyoknak valamint kiállítások szervezésére. Helyi 
sajátosságokra épülő hímzés és egyéb termékek készítése közfoglakoztatásban.

 Védőnői szolgálat  jól működik, a gyermeklétszám emelkedik a településen.

Idősek

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  száma   2  %-kal 
meghaladja az országos átlagot.

Az  55  év  felettiek  tartós 
munkanélküliek számának 2 
%-kal  történő  csökkentése 
az  önkormányzat  által 
fenntartott 
közintézményekben  akár 
közhasznú,  akár 
részmunkaidőben  történő 
foglalkoztatással.

Elavultak  a  képzettségek,  nincs  informatikai  jártasságuk. 
75 % -a az időseknek 55 év feletti tartósan munkanélküli. A 
településen a közfoglakoztatás keretében oldották meg a 
problémát,  az  említett  csoport  közmunka  keretében 
foglalkoztatva  van  (pl.  az  óvodában  is  ahol  a  40  év 
szolgálati idő megszerzésére törekednek, hogy segítsenek 
a foglalkoztatással a szolgálati idő megszerzésében).

2 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használata  rendkívül 
alacsony.

.Lehetőség  keresése  az 
igényfelmérés  és 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszervezésére.

Informatikai  jártasság  megszerzése  folyamatban  van, 
konkrét  számadatok  nincsenek.  A településen,  a  tervek 
szerint az idősek részére informatikai „bemutatót” kellene 
szervezni,  hogy  lássák  mire  jó  a  számítógép,  pl. 
kapcsolattartás a gyerekekkel, unokákkal  skype-on.  

3
Az  idősek  körében  alacsony  a 
nappali ellátás igénybevétele.

Idősek  körében  a 
szolgáltatási  körülmények 
feltérképezése  a  nappali 
ellátás  alacsony 
igénybevétele kapcsán.

Részben  megvalósult,  pl.  akadálymentesítés  megtörtént 
de  indokolt  és  szükséges  a  klub  továbbfejlesztése  és 
korszerűsítése.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Elöregedő település Furta, nagyobb létszámban az idősek élnek a faluban. Már az 1960-
as évektől az elöregedő települések között tartották számon. Az idősek között is a nők 
vannak  többségben,  fontos,  hogy  részükre  is  biztosítva  legyen  minden  esély  a 
felzárkózásra  és  a  lehető  legteljesebb éltre.  A településen magas a  nyugdíjban és  a 
nyugdíj szerű ellátásokban részesülők aránya. 
Furtán a TEIR adatok szerint az alacsony összegű nyugdíj, a hozzátartozó után kapott 
ellátás a jellemző.

Közösségi élethez való hozzáférés Ki kell mozdítani az időseket otthonaikból, ez a mentálhigiénéjük miatt is nagyon fontos, 
közösségi  életre  van szükségük.  Ezért  szükséges az  idősek klubját  továbbfejleszteni, 
emelni  a  színvonalat.  Az  Önkormányzat  biztosít  rendezvényeket  az  időseknek,  de  a 
kerekasztaltagok  megállapítása  szerint  szükséges  ezek  tartalmát  és  minőségét  is 
továbbfejleszteni, javítani.

A  Szociális  Szolgáltató  Központ 
épületének felújítása

Magasabb  szinten,  jobb  körülmények  között  történne  a  szociális  alapellátás,  ennek 
indikátora, a nappali ellátást igénybe vevők számának az emelkedése lenne.

Kulturális, művelődési hozzáférés Az Idősek Klubjában klubdélutánok és egyéb rendezvények zajlanak, az Óvoda és az 
Idősek Klubja együttműködik, az óvodás kisgyermekek műsort adnak a klubban, 
Hagyományőrző tevékenységek: Hagyományőrző Egyesület tevékenységében vesznek 
részt az idősek.
A Könyvtár és a Művelődési Ház rendszeresen szervez színházlátogatásokat.
A Furtai Lovasnapon az Idősek Klubja aktív tagjai rendszeresen segítenek.   
A PETICA megszűnése után a dolgozókat az önkormányzat tovább foglalkoztatja így az 
idősek ellátása, segítése folyamatosan megoldott.

Fogyatékkal élők

81



Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  foglakoztatáshoz  jutás  és  a 
foglakoztatásban való megmaradás 
felkészült  személyek  hiányában 
nem valósul meg.

Megfelelő  szakértelmű 
segítők  igénybe  vétele  pl. 
foglalkoztatási  mentor, 
tanácsadó,  rehabilitációs 
szakmérnök.

2017-ig szerepel a HEP-ben megvalósítandó feladatként. 
A PIREHAB van a legközelebb, mint foglalkoztató.
A  munkáltatók  figyelmét  fel  kellene  hívni,  milyen 
előnyökkel  jár,  ha  fogyatékkal  élőt  foglalkoztatnak, 
bértámogatások stb.
Partnerség  keresése  a  többi  hasonló  jellegű  gondokkal 
küzdő  településsel,  pályázatok  figyelése,  megfelelő 
pályázat esetén közös projekt benyújtása, előreláthatóan 
2020. 12. 31-ig.

2 Fogyatékos  személyek  információk 
hiányában  nem  jutnak  hozzá  a 
részükre  járó  pénzbeni  vagy 
természetbeni juttatásokhoz.

Célszerű  megkeresni  a 
fogyatékos  személyek  helyi 
érdekvédelmi  szervezeteit, 
hogy  van-e  tudomásuk 
olyan  fogyatékos 
személyről,  aki  ilyen 
természetű  segítséget 
igényelne,  nincsenek-e 
olyan  megindított 
folyamatok  ami  elakadt, 
vagy  nincsenek-e  ilyen 
irányú tapasztalataik.

Partnerség keresése a Mozgáskorlátozottak H.B. Megyei 
Egyesületével,  együttműködési  megállapodás  kötése, 
várhatóan 2015. 12. 30-ig megvalósul az együttműködési 
megállapodás megkötése.

3
Hiányos  az  adatgyűjtés  a 
fogyatékkal  élők  társadalmi 
esélyegyenlőségét  érintő,  azt 
befolyásoló  foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális területen.

Az  intézményi  adatgyűjtés 
és  adatszolgáltatás  mellett 
az  érintett  csoportok 
érdekvédelmi 
képviseletének  aktív 
bevonásával  szükséges 
bővíteni  az  információs 
partnerséget  arra 
vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett  vagy  felügyelt 

A  Mozg.  Kor.  H.B.  megyei  egyesületének  bevonásával 
anonim  kérdőívet  készíteni,  melynek  kitöltése  önkéntes 
alapon  valósul  meg,  a  településen  élők  körében, 
kérdezőbiztos  bevonásával.  Ez,  időben  2017.  12  hó-ig 
kitolásra kerül, humán és anyagi erőforrások hiánya miatt. 
Lehetőségként  jelentkezik  a  nyári  diákmunka,  és  a 
közösségi szolgálat igénybevételének lehetősége, néhány 
napos felkészítés után a diákok a településen a felmérést 
megpróbálhatnák elkészíteni.
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közszolgáltatásokhoz 
(szociális  ellátás, 
egészségügy,  gyermekjólét, 
közművelődés)  való 
hozzáférés  mennyire 
biztosított  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok 
számára,  illetve  mennyire 
veszik igénybe azokat.

4 A  közszférában  arányuknak  nem 
megfelelő  arányban  dolgoznak 
fogyatékkal  élő  munkavállalók  a 
településen.

Fogyatékkel  élők  kapcsán 
felmérni  a  helyi 
közszférában  a 
foglakoztatás lehetőségeit.

Megvalósult, a TÁMOP 1.1.1.-ben a hivatalban, az idősek 
klubjában,  az  iskolában  megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztattak. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az  egészségügyi  alapellátást 
biztosító  épületben  a  fogyatékos 
személyek  nehezen  tudnak 
közlekedni.

Az  egészségügyi  alapellátások  infrastruktúrájának  felújítása,  akadálymentesítése  a 
fogyatékkal  élők  megfelelő  szinten  történő  ellátása  érdekében.  (Az  orvosi  rendelő 
épületének felújítása várhatóan 2016- decemberéig fog megtörténni. )

Közösségi élet A mozgáskorlátozottak egyesülete folyamatosan szervez rendezvényeket a fogyatékkal 
élők  számára.  A  mozgáskorlátozottak  egyesülete  mentálhigiénés  programokat  kíván 
megvalósítani várhatóan az ősz folyamán.
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Jelzőrendszeri  tagok 
kommunikációjában  hiányos 
jelzések miatt maradhatnak rejtve a 
problémák.

A  gyermekvédelmi 
jelzőrendszerben  érintett 
tagok  éves  tanácskozási 
számának emelése (évente 
2-re: október és április)

Megvalósult.  Az  intézkedés  tovább  folytatandó  és 
fenntartandó. Egyre jobb a jelzőrendszeri  tagok között  a 
kommunikáció.  Rendszeresek  a  jelzőrendszeri  tagok 
között a megbeszélések  szükség szerint, akár napjában 
többször  is  kommunikálnak,  ha  indokolt.  A  település 
méretéből  adódóan,  az  intézmények  közel  vannak 
egymáshoz.
A települési jelzőrendszeri tagok szeretnék még szorosabb 
kapcsolat  kiépítését  a  rendőrséggel,  hogy  még  inkább 
naprakész legyen az információ áramlás.

2 Emelkedik a tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók száma.

Teljes  állású 
fejlesztőpedagógus 
alkalmazása.

Az intézkedés megvalósult, az óvodában és az iskolában 
is van fejlesztőpedagógus, az óvodában most végzi el egy 
fő  óvodapedagógus,  a  differenciáló  fejlesztő 
szakpedagógia szakon. 
Az intézkedés megvalósult, de továbbra is fenn kell tartani, 
mert a gyermekek számára ez folyamatosan szükséges.

3
Duplájára  nőtt  az  SNI-is  tanulók 
száma.

Gyógypedagógus  fő-, 
esetleg  részmunkaidőben 
történő alkalmazása.

Részben valósult meg mivel a KLIK részéről a szomszéd 
településről heti 10 órában gyógypedagógus foglakozik a 
gyermekekkel. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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1.
Logopédusra lenne szükség. Nagyon kevés logopédus van, nincs elég szakember. 2 fő logopédus van a 24 bihari 

településre, ők utaznak. Furtán 1 órát vannak 1 héten a pedagógiai szakszolgálattól és  
ez  idén  4  gyermek  fejlesztésére  elegendő.  Nem  csak  az  iskolaérettséghez  kellene, 
hanem kisebbeknél beszédindító terápiára is szükség lenne.

2. Van gyermek a településen,  az óvoda teljes kapacitással működik. Más településről is  
járnak gyermekek a furtai  óvodába. Az óvoda jól  felszerelt,  erre kiemelkedő figyelmet 
fordít  az  önkormányzat,  új  bútorok,  új,  EU  szabványos  udvari  játékokat  vásároltak. 
Minden lehetőséget igyekszik biztosítani a gyermekek számára.
Az önkormányzat helyben segíti az iskolát, a KLIK munkáját támogatva. 
Az  iskola  épülete  felújított,  akadálymentesített.  Szakos  ellátottságú.  Sok  bejáró  van 
Darvasról, Bakonszegről. Nincs gyermeklétszám probléma.
Középiskolások  helyzete:  mindenki  elkezdi  a  középiskolát,  sajnos  vannak 
lemorzsolódások, de a többség be is fejezi.
Védőnő heti  2 alkalommal van településen, ez elegendő. A gyermekjóléti  szolgálat jól 
működik. 
A településen működik 1 lakásotthon max. 12 gyermekkel, illetve nevelőszülő is van a 
településen 2 fő.
A  település  segíti  a  gyermekes  családokat,  idén  nyáron  napközi  és  a  nyári 
gyermekétkeztetés is teljes kihasználtsággal működött. 
Az óvoda nyáron teljes nyitva tartással működik egyre nagyobb kihasználtsággal.
Az  iskolában  a  nyári  táborok  a  nyár  folyamán  végig  működtek,  maximális 
kihasználtsággal.
Szabadidő: A fiatalok a furtai show tánc csoportba járnak és részt vesznek a település és 
a környék rendezvényein.
Újra működik a furtai citerazenekar ahol a fiatalok és az idősebbek együtt zenélnek, ez 
fontos a hagyományok átadása és a generációk együttműködése szempontjából.
Pénteken ping-pong-ozási lehetőség van a településen tömegsport jelleggel, hétvégén 
pedig közös aerobik.

GÁBORJÁN
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Képzetlen,  hátrányos  helyzetű 
csoportok  kedvezőtlen 
munkaerőpiacai helyzete

Képzési  programok  az 
elhelyezkedés  esélyének 
növelése érdekében.

Felnőttképzés:  kertészeti,  és  szövödei,  amely a  START 
munka  program  keretében,  a  betanítási  időszak  alatt 
történt. 
TKKI:   Aranykalászos  Gazda  képzés,  alapkompetencia 
fejlesztés
A felnőttképzés folyamatosan fenntartandó intézkedés.

2
Foglakoztatáshoz  jutás  és 
foglakoztatásban  maradás 
nehézségei

Önkormányzati 
munkaprogramok  (hosszú 
távú)  pl.  a  startmunka 
mintaprogram  folytatása, 
szociális  szövetkezet 
szervezése

START  munkaprogram:  száraztészta  gyártás, 
szőnyegszövés,  seprű  kötés,  tyúk  és  sertés  tartás, 
kertészet, fóliasátrak. 
Folyamatosan  fenntartandó  intézkedés  a  probléma 
újratermelődése miatt.

3
Önhibájukon  kívül  nehéz  anyagi 
helyzetben  élők  esetében  kialakult 
élelmiszer és tüzelő hiány.

Természetbeni  juttatások 
(élelmiszer,  ruhasegély) 
kiterjesztése.

Tüzelőtámogatás, 
Ruhasegélyt a Református Egyház oszt. 
A START-ban készült termékek jelentős részét kiosztják a 
település rászoruló lakó között, mint támogatást.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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1. Helyi szükségletekre nincs elegendő 
szakember

A fiatalokat   segíteni  kell,  hogy a  hiányszakmákban  szerezzenek  végzettséget  és  a 
településen helyezkedjenek el

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Adathiány  a  nők  végzettségével, 
foglalkoztatottságával kapcsolatban.

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása.

Ez  idáig  még  nem  valósult  meg,  csak  a  START 
munkaprogramba bevontaknak van meg a végzettsége. A 
kerekasztal javasolja a pont bent maradását a HEP-ben. A 
diák közmunkásokkal meg lehetne próbálni készíteni egy 
felmérést,  de  szakember  irányítására  lenne  szükség.  A 
település  keresi  a  lehetőséget  az  adatgyűjtés 
megvalósítására akár pályázati, akár saját forrásból. 

2 Szakképesítés  hiánya,  elavult 
képesítés.

Képzési  programokhoz 
jutás,  az  elhelyezkedés 
esélyének  növelése 
érdekében.

Mezőgazdasági képzések valósultak meg december 1. és 
március 31. között. Van eredménye, de folyamatos 
intézkedésként szükséges a HEP-ban tartani a 
kerekasztal véleménye szerint. Fontos lenne OKJ-s 
tanfolyamokat szervezni amely piacképes szakmát ad. 
Ezeket a tanfolyamokat keresni kellene, ezekre pályázati 
forrásokat kutatni és együttműködni a TKKI-val.

3 Családtervezés  lehetőségével  nem 
élnek.

Egészségügyi felvilágosítás, 
tanácsadás.

Heti egy alkalommal van védőnő, de oda sem mennek el 
a  kérésekkel,  kérdésekkel.  A  családsegítőhöz  is  akkor 
fordulnak, ha már baj van, prevencióra nincs is lehetőség. 
Női rákszűrés évente volt a településen, de már nem jár ki  
a  szakorvos  sem.  A  kerekasztal  véleménye  szerint 
maradni kellene ennek a pontnak is a HEP-ben.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Idősek  nappali  ellátása  nincs  a 
településen

Idősek  nappali  ellátásának 
kialakítása

Az NMI kulturális közfoglakoztatottjai felmérést készítettek 
a  településen  ebben  szerepeltek  hasonló  kérdések. 
Jelenleg nincs ilyen szolgáltatás a településen. Az idősek 
ellátásának  igényeit  a  házi  segítségnyújtás  és  szociális 
étkeztetés  biztosítja  jelenleg.  Azonban  továbbra  is 
fenntartják a lehetőségét pályázati források figyelésével, a 
nappali  klub   illetve  egy  klubszerűen  működő  csoport 
beindításának, a igények megléte esetén.

2
Idősek  informatikai  jártasságával 
kapcsolatos adathiány

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása

Erre  jelentős  igény  jelenleg  nem  tapasztalható  a 
településen,  pályázati  forrásokat  kell  keresni 
adatgyűjtések és adatbázis kialakítására, amely az ilyen 
irányú igény és szükségletfelmérést is tartalmazná.

A településen minden közintézmény akadálymentesített. A 
helyi Takarék Szövetkezet megszűnése miatt kérdéses a 
közvetlen pénzügyi szolgáltatás megléte a településen. 
A MPE-OCM Segítő Szolgálattal közösen, ősszel Idősek 
Napi rendezvény tudott megvalósulni a településen.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Közintézmények 
akadálymentesítésének hiánya

Közintézmények 
akadálymentesítése

Megvalósult, a településen, önkormányzat hivatala, orvosi 
rendelő,  családsegítő,  faluház  és  egy  vegyesbolt  is 
akadálymentesített  lett.  Általános  iskola,  óvoda  is 
akadálymentesített,  a  könyvtár  épülete  is.  A Körösmenti 
Kábel Net székhelye is akadálymentes.
Minden közintézmény akadálymentesített.

2
Járdák állapota nem megfelelő Járdák  felújítása, 

karbantartása
A  járdák  felújítása  folyamatban  van,  a  felmérés  2014 
ősszel  megtörtént.  Közfoglalkoztatottakkal  végzik  a 
felújítást. Télen a havat ellapátolják, csúszásmentesítik a 
járdákat. 
Az időseknél a füvet lenyírja az önkormányzat ingyen. 
Az  elhagyatott  ingatlanok  előtti  területet  is  az 
önkormányzat tartja karban.

3
Adathiány a fogyatékkal élők 
számát, ellátási igényét tekintve

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

Adathiány továbbra is fennáll. Adatbázis készítésére nincs 
humán  és  anyagi  erőforrás,  lehetőség  szerint  pályázati 
forrás figyelése adatbázis kialakítása érdekében.

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az  önkormányzat  a  szállításban  segít,  hogy  a  településen  élő  2  fő  fogyatékkal  élő 
személy  eljusson  a  szomszédos  településre  ahol  megfelelő  nappali  ellátásban 
részesülnek.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
A gyermekek iskolai szünetben való 
felügyelete nem megoldott

Ingyenes  nyári  táborok 
szervezése

2015-ben  valósult  meg  Erzsébet  tábor  az  iskolában,  a 
helyi pedagógusok közreműködésével. 
Az  óvoda,  a  nyári  takarítási  szünetet  leszámítva 
folyamatosan nyitva van.
A református és a szombatista egyház is tartott a nyáron 
egy-egy hetes foglalkozás sorozatot a gyermekeknek.

2
A  fogyatékkal  élő  gyermekek 
számáról,  szociális  körülményekről 
nincs adat

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

Október 1-jén minden köznevelési és oktatási intézmény 
leadja statisztikában, a helyi önkormányzat illetve a KLIK 
felé,  hogy  hány  fogyatékkal  élő,  hátrányos  helyzetű 
gyermek van a településen.
A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a köznevelési 
és  oktatási  intézmények  adatokat  gyűjtenek  feladatiak 
ellátása érdekében.

3
Az iskoláskorú gyermekek ellátása 
tekintetében adathiány mutatkozik

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

A településen 2012-2013-as tanévben nem működött  az 
iskola, majd 2013 szeptember 1-től újra működik az alsó 
tagozat,  mely  a  KLIK  alá  tartozik.  A  KLIK  és  a  KIR 
statisztikái elérhetőek és nyilvánosak, melyeket az iskola a 
településre vonatkozóan meghatározott időnként biztosít.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az önkormányzat a gyermekek részére óvodáztatási és iskolakezdési támogatást biztosított 
2015-16-os tanévre. Valamint a továbbtanuló főiskolások, egyetemisták részére is.
Az  önkormányzat  újrakezdi  a  Bursa  Hungarica  programban  való  részvételét  a  helyi 
továbbtanuló fiatalok segítése érdekében.
A GYEP programban megvalósult  az „anya mesélj” program, a gyermekek szülők és előadók 
közösen  élménygazdag  időszakot  tölthettek  együtt,  amelyek  elősegítették  a  gyermekek 
fejlődését.
Az  óvodában  a  gyermekek  egyéni  fejlesztése  is  megvalósult,  melyet  óvodapedagógus 
végzett, heti rendszerességgel, az előzetes mérés alapján.
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A településen önszerveződő módon néptánc csoport indul, a gyermekek részére. A Bajnóca 
Néptáncegyüttes egyik alapító tagja önkéntes alapon, ingyenesen vállalta, hogy az érdeklődő 
fiatalok és gyermekek számára néptánc foglalkozásokat tart.
Az önkormányzat támogatja ezt a kezdeményezést, igény mutatkozik arra, hogy az alakuló 
néptánc csoportnak eszközökre, ruhákra pályázatot figyeljen és keressen.
Formálódik  egy  ifjúsági  klub  a  településen,  amelynek  megalakulása  esetén  eszközökre, 
rendezvényekre források szükségesek ; pályázatfigyelés, keresés segítése.

KOMÁDI
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Helyi  esélyegyenlőségi  munkatárs 
hiánya.

Helyi  esélyegyenlőségi 
munkatárs  kijelölése, 
munkaköri leírás biztosítása 
a feladatvégzéséhez. 

Biztosítva van.

2
Szociális  Szolgáltatási  Koncepció 
hiánya

A Koncepció elkészítésének 
megtervezése  és 
elkészítése  együttműködve 
az intézményekkel.

Ennek elkészítése folyamatban van.

3
A település  szegregált  részein  élő 
emberek  környezeti 
infrastruktúrájának  hiánya  komoly 
problémát  okoz  a  célcsoport 
körében. 

Pályázati  források 
folyamatos  figyelemmel 
kísérésével  és  célzott 
források  bevonásával 
belterületi  utak  teljes 
kiépítésének finanszírozása.

Az  önkormányzat  saját  erőből  orvosolta,  a 
közfoglalkoztatásban dolgozók tartják karban az utakat. A 
burkolt  utak  kátyúzva,  a  burkolatlan  utak  zúzott  kővel 
vannak leszórva. 
Az illegális hulladéklerakók felszámolása folyamatos. 
Az  elnéptelenedett,  lepusztult  városrészeken 
erdőtelepítés  történt,  ill.  zöldségtermesztés.  12  hektár 
földterület került felszántásra. 
Szegregátum jellegű területeken, új pályázati lehetőségek 
keretében soft elemek tervezése.
Jelenleg Biztos Kezdet Gyerekház működik a településen. 
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4 Adatgyűjtés és azok értékeléseinek 
hiánya a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés  biztosításáról,  a 
munkanélküliségre  vonatkozó 
adatok  nemi  megoszlásáról, 
jövedelmi  és  vagyoni  helyzetről, 
valamint  a  segélyezésekről  a 
mélyszegénységben élők körében. 

Munkacsoport kialakítása az 
intézmények  és  a  szociális 
kerekasztal bevonásával, ill. 
a  releváns  adatgyűjtés  és 
adatelemzés  rendszerének 
megtervezése  a 
munkacsoporton belül. 

A  közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  megoldott.  A 
munkacsoport  kialakítása  folyamatos,  kerekasztal 
megbeszélések jellemzőek. 

5 A 46-50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  a  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya. 

Az állami, ill. önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  46-
50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek 
foglalkoztatása,  akár 
közfoglalkoztatásban,  akár 
részmunkaidőben. 

A szakmával rendelkezőknek több esélyük van  munkát 
találni. 
900 álláskeresőből 624 foglalkoztatott. 
Kátyúzás,  belvíz  elvezetés,  betonelemek  gyártása  a 
legjellemzőbb. 

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok, 

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. A  Mintaprogram  keretében  szociális  bérlakosokat  építettek  a  közfoglalkoztatottak 
vályogból. 
Települési támogatások működnek, a nyári étkeztetés biztosított.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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m

1 A tartós munkanélküliség aránya a 
településen  a  nők  esetében 
magasabb, mint a férfiaké. 

Bővíteni  kell  a 
gyermekvállalás  miatt  a 
munkaerőpiactól  hosszabb 
időre  távol  maradó  aktív 
korú  családtagok  által 
kedvezményesen  igénybe 
vehető,  korszerű  ismeretek 
megszerzését  célzó 
speciális képzési programok 
körét. 
Ennek  érdekében 
folyamatosan  kapcsolatot 
tart  az  önkormányzat  a 
Munkaügyi  Központtal  és 
Türr István Képző és Kutató 
Intézettel. 

Az önkormányzat elkötelezett e tekintetben. Kismamák is 
foglalkoztatva  vannak  és  a  gyes-ről  visszatérőket  is 
foglalkoztatják. 

2 Adatgyűjtés és azok értékeléseinek 
hiánya a nőket érő erőszakról, a nők 
foglalkoztatásra vonatkozóan

Munkacsoport kialakítása az 
intézmények  és  a  szociális 
kerekasztal  bevonásával,  ill 
a  releváns  adatgyűjtés  és 
adatelemzés  rendszerének 
megtervezése  a 
munkacsoporton belül. 

3 A  magányérzet  kialakulásával 
nemcsak az anya mentális állapota 
lehet  rosszabb,  hanem  családi 
konfliktusokhoz is vezethet.

Szabadidős  programok 
szervezése,  igény  szerinti 
bővítése.  Zöldterületek, 
közparkok  tervszerű 
felújításának  bővítése. 
Ennek  érdekében  pályázati 
lehetőségek  figyelése  és 
célzott források bevonása. 

Közterület fejlesztések megvalósultak. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Nincs családtervezés, megélhetésre 
apellálnak. 
Anyaotthon nincs a településen. 

Előfordul, hogy anyaotthonokat vesznek igénybe. 

Közéletben való szerepük.

A  településen  működik  a 
Gyerekesély Ház.

Az intézményvezetők többsége nő. 

Továbbra is terveznek soft jellegű programokat. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Élethosszig  tartó  tanulás 
biztosításának hiánya

Igények  felmérése 
képzésekre  az  idősek 
körében,  pályázati  kiírások 
figyelemmel  kísérése, 
célzott  források  megnyílása 
esetén  képzések 
szervezése.

Nem vágynak már új tudásra, nem ebben szocializálódtak. 
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2 A daganato betegségeks,  keringési 
zavarok,  szív-  és  érrendszeri 
megbetegedések, ízületi problémák- 
mellett  pszichés  problémák  a 
leggyakrabban  előforduló 
betegségek. 

Rendszeres  mozgást 
biztosító  szolgáltatások 
bővítése.  Prevenciós 
szemlélet  erősítése,  az 
egészségtudatos 
magatartás   fejlesztése 
szakmai  szervezetek, 
közreműködők 
bevonásával. 

Az  elmagányosodás  valóban  pszichés  problémákhoz 
vezethet. A keringési zavarok általános jellegűek ebben a 
korosztályban, a daganatos betegségek is igen gyakoriak. 
Svájci  tám.  projekt  (Praxis  Közösség)  biztosít 
gyógytornászt, orvosi előadásokat.
2 aktív nyugdíjas klub is működik a településen. 

3 Nemzedékek  közötti  kapcsolat 
nehézsége. 

Generációk  közötti 
kapcsolat erősítése céljából 
programok szervezése, ahol 
az  idős  és  fiatalabb 
generáció  integráltan  vehet 
részt  az  egymástól  való 
tanulás jegyében. 

A fiataloktól nem akarják elfogadni a tanácsokat. 

4 10%  fölötti  arányszám  az  50-55 
éves munkanélkülieknél. 

Közmunkaprogramban  való 
tervezés  az  adott 
korosztállyal,  kiemelt 
figyelem irányukba. 

Kirekesztettnek  érzik  magukat,  jelenleg  a  25  év  alatti 
fiatalokat támogatják. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Kevés  a  városban  a  szabadidős 
programon , ahol a fogyatékkal élők 
egyenlő  esélyekkel,  integrált 
környezetben  tölthetik 
szabadidejüket. 

Pályázati források figyelése, 
költségvetésben  forrás 
biztosítása  integrációs 
jellegű  szabadidős 
programok szervezése. 

A közösségi eseményeken integráltan részt tudnak venni a 
fogyatékkal  élők  is,  az  épületek  akadálymentesítve 
vannak. 
Funkcióbővítő városrendezéssel rámpa került kiépítésre a 
közösségi házban is. 
A Fogyatékosok  Otthona  rendszeres  fellépő a  települési 
programokon, saját rendezvényük is van. 

2 Adathiányok  a  fogyatékkal  élők 
helyzetére. 

Munkacsoport kialakítása az 
intézmények  és  a  szociális 
kerekasztal bevonásával, ill. 
a  releváns  adatgyűjtés  és 
adatelemzés  rendszerének 
megtervezése  a 
munkacsoporton belül. 

Szociális kerekasztal működik a településen a DBSZSZK 
által.  Központi  statisztikai  adatbázis  használnak,  A 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete rendelkezhet több adattal. 
TEIR rendszer, KSH. 

3 Akadálymentesített  kommunikációs 
eszközök hiánya.

Önkormányzati  honlap infó-
kommunikációs  fejlesztése 
az  egyenlő  esélyű 
hozzáférés  érdekében 
célzott  források  megnyílása 
esetén. 

Továbbra sem akadálymentes az önkormányzat honlapja, 
toábbra is forráshiányra hivatkoztak. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az  Önkormányzat,  óvoda,  DBSZSZK  rendszeresen  foglalkoztat  megváltozott 
munkaképességű személyeket. 
Házi segítségnyújtást több fogyatékkal élő is igénybe veszi.
A település  rendelkezik  Fogyatékosok Otthonával, Gyermekotthonnal,  több lakó innen 
kerül át. 
Tanyagondnoki  szolgálat  működik,  az  önkormányzat  vállalja  a  szállítást  a  területi  
kórházba, szűrésekre. 
Idősek  Otthona  felújításra,  bővítésre  szorul,  pályázati  elbírálásra  várnak,  forráshiány, 
saját  költségvetésből  próbálják  a  kisebb  akadálymentesítést  megoldani.  Új  kiírásokat 
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várnak, mivel Kft. ezért kevesebb pályázati lehetőség van. 

Praxis Közösség működik a településen. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. HH-s  és  a  HHH-s  gyermekekre 
vonatkozó  adatok  hiánya  az 
életkörülményeikre vonatkozóan.

Az oktatási intézményekben 
névtelen  kérdőíveztetés 
rendszerének  kialakítása, 
megszervezése  adatgyűjtés 
céljából. 

Az önkormányzat rendelkezik adatokkal, erre vonatkozóan, 
a családsegítő szolgálat rendelkezik bővebb információval 
az életkörülményeikről. 

2. Szabadidő Központ  és  Strandfürdő 
rekonstrukció hiánya a településen, 
mely így nem támogatja a hasznos 
szabadidő  eltöltés  általi  informális 
fejlődési lehetőségeket. 

Pályázati  források 
figyelemmel  kísérése  és 
célzott források bevonása a 
Szabadidő  központ  és 
Strandfürdő  rekonstrukciója 
céljából. 

Szabadidő Központ felújításra került.

3.
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4. 

5

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Dohányzás  problémája,  prevenciós 
előadások. 

2. Biztoskezdet Gyermekház működik a település, az önkormányzat átveszi. 
Bölcsőde működik. Gyermekotthon is működik, 
Akadálymentesítés, 650 gyermek meleg étkeztetése megoldott. 

KÖRÖSSZAKÁL
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Az  országos  átlagot  meghaladó 
mértékű  településünkön  a 
munkanélküliség, ezen belül a tartós 
munkanélküliek aránya.

Romák, 
mélyszegénységben  élők 
számának  növelése  a 
közfoglalkoztatásban.

2
A  roma  gyerekek  identitástudata 
gyenge. 

Közösségi  programok 
szervezése.

3
Nem  eléggé  ismertek  a  roma 
hagyományok, a roma kultúra.

A roma kultúra  bemutatása 
céljából  különböző 
rendezvények,  közösségi 
események szervezése. 

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok, 

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Az  uzsora  nagyon  jellemző  a 
településre

Települési támogatás van, adósságkezelés nincs Körösszakálban. 
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2. Szociális bérlakás nincs, nem is célja az önkormányzatnak. 
Szegregátum nincs, csak arra jellemző utcák. 
Több civil szervezet is működik a településen. 
Az önkormányzatok között nincs meg a kellő együttműködés. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nemekre  érzékeny  adatgyűjtés, 
elemzés ne történt. 

Elemzés,  adatgyűjtés 
végzése a településen. 

Még nem történt meg.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Bértábla szerint dolgoznak, nincs különbség a bérek tekintetében. 
Kisgyermekes anyák támogatva vannak, munkaidőben is tudnak menni tanácsadásra.
A település intézményvezetői között sok a nő.  
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Családi bántalmazásról tudnak. Sok esetben a feleség nem mer feljelentést tenni. Rejtve maradnak a problémák, nem 
mernek megnyílni. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nagy a  veszélye  a  településen  az 
idősek elszigetelődésének.

Minél  több program kell  az 
idősek részére.

Körösszakáli  Nemzetiségi  Nyugdíjas  Egyesület  hetente 
tart  klubfoglalkozásokat.  Pályázati  forrásokból 
kirándulásokat,  nyugdíjas  találkozókat,  határ-menti 
találkozókat is szerveznek.
Az  Egyesület  alapszabálya  átdolgozás  alatt  van,  mert 
nincs benne, milyen nemzetiségre vonatkozik a működés. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 A  közintézmények 
akadálymentesítése nem, vagy csak 
részben megoldott. 

Pályázati  források keresése 
akadálymentesítés céljából. 

2013.  óta  a  Szociális  Alapszolgáltatás  Intézete  teljesen 
akadálymentes,  továbbá a turistaház is.  A polgármesteri 
hivatal,  könyvtár,  iskola,  óvoda  épülete  nem.  Pályázati 
kiírások figyelemmel kísérése. 

102



2 Közterületek,  járdák,  parkok 
akadálymentesítése  nem,  vagy 
részben megoldott.

Pályázati  források keresése 
akadálymentesítésre. 

Közmunkaprogramban  térkövezés  történt,  ennek 
keretében  a  település  néhány  része  (parkok,  központi 
terek) akadálymentesített lett.

Utak  utcák  állapota  rossz,  2005-ben  voltak  legutóbb 
felújítva, forráshiány.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Az Önkormányzat foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyeket. Azon 
családokra különösen odafigyel, ahol van fogyatékkal élő gyermek. 
A tanintézményekben integráltan nevelik a gyerekeket. 
Családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, ügysegéd van a településen.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Nincsenek  a  Családsegítő  és  a 
Gyermekjóléti  Szolgálatnál  olyan 
eszközök,  amelyek  a  gyermekek 
szabadidős  tevékenységét  vagy 
esetlegesen  tanulásukat  segítik 
(játékok,  bútorok,  számítástechnikai 
eszközök)

A szabadidő hasznos eltöltését, 
a  tanulást  segítő  eszközök 
beszerzése.

A  Gyerekesély  Iroda  foglalkozásai  által  tettek  szert 
játékokra. 
Az  óvoda,  iskola  épülete  felújításra  került,  az 
infrastrukturális  ellátások  megoldottak,  interaktív  táblákat 
helyeztek fel. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
A  18  év  alatti  terhességek  száma 
magas,  a  védekezés, 
terhességmegszakítás  lehetőségével 
nem élnek. 

A jelzőrendszer  jól  működik a településen,  ezeknek a fiatal  anyáknak az élethelyzete 
figyelemmel  van kísérve,  de a korai  iskola elhagyással  a „napról-napra élés”  jellemzi 
helyzetüket. 

2 A középiskolás  korosztályra  jellemző a 
csellengés.  Nincs  megfelelő  szülői 
háttér,  a  rossz  mintakövetés  jellemzi 
őket (valamilyen káros szenvedély által 
kialakult függőség).
14-15  évesen  elhagyják  az  iskolát,  a 
munkaügyi  központba  csak  18  évet 
betöltött személy regisztrálhat. 

 

3 A  szülők  magatartásával  vannak 
problémák. 

A nyári étkeztetés megoldott, a gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek biztosítják 
(szinte minden gyermek megkapja).
Az intézmények rendszeresen szolgáltatnak programokat, évszaknak, alkalomnak 
megfelelően.
Nyári táborok évente vannak. 
Rendőrségi-, felvilágosító előadások általánosak. 
A helyi civil szervezetek biztosítják a sportprogramokat. 
A nemzetiségi önkormányzatok rendszeresen szerveznek ruhaosztást, ill. a védőnő is. 

KÖRÖSSZEGAPÁTI
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
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Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.
Esélyegyenlőségi  feladatokra 
kijelölt, képzett munkatárs hiánya a 
településen. 

Munkatárs  kijelölése, 
képzésre küldése.

Ebben még nem született eredmény.

2.
Az  önkormányzatnál  sajnos  nincs 
adatgyűjtő  és  elemző 
munkacsoport,  így  nem  áll 
rendelkezésre  megfelelő 
adathalmaz,  ezáltal  értékelés  sem 
arról,  hogy  az  általa  működtetett 
közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  mennyire  biztosított  a 
településen  élő  hátrányos  helyzetű 
emberek  számára,  illetve,  hogy  a 
gyakorlatban  ezeket  a 
szolgáltatásokat  mennyire  veszik 
figyelembe. 

Munkacsoport  tagjainak 
kiválasztása. 
Adatgyűjtési  lehetőségek 
meghatározása.
Értékelési 
szempontrendszer 
kidolgozása.

Változás  nincs,  az  adatok  központi  rendszer  alapján 
gyűjthetők be. 
Az adatok rendszerezése közcélú munkatársakkal valósul 
meg. 

3.
A romák és  a  mélyszegénységben 
élők  nagy  része  alacsony  iskolai 
végzettséggel  rendelkezik.  A teljes 
lakosság 30%-a 8 általános iskolai 
végzettséggel  sem rendelkezik,  így 
a  foglalkoztatási  szint  is 
meglehetősen elmaradott. 

Ösztönzés  Munkaügyi 
Kirendeltségek  által 
szervezett  képzéseken való 
részvételre. 

Közfoglalkoztatás keretében 
foglalkoztatás elősegítése.

Mezőgazdasági  jellegű  képzések  valósultak  meg  a 
településen. Pl. savanyító

A településen megtalálható: tésztaüzem, savanyító üzem.
A  START  mintaprogram  által  megtermelt  javakat 
értékesíteni  nem  lehet,  csak  cserekereskedelemre  van 
lehetőség,  de  ez  jól  működik.  Szociális  szövetkezet 
jelenleg nincs. 
A  munkaügyi  központ  Komádiban  van,  mely  jól 
megközelíthető, sűrű a buszközlekedés. 
Kevés a szakmunkás a településen. 
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4. A  településen  számos  elhanyagolt 
lakóház  található.  A  romák  és  a 
mélyszegénységben  élők  csekély 
szintű  foglalkoztatáshoz  való 
hozzáférésük révén nem engedhetik 
meg maguknak a megfelelő lakások 
megvásárlását.  Alacsony 
jövedelmük  miatt  házaik  állapota 
pedig tovább romlik. 

Pályázati  lehetőségek 
felkutatása  a  lakhatási 
körülmények  javítása 
érdekében. 

2014-ben  alakult  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat, 
nem  zökkenőmentes  az  együttműködés  velük.  A tagok 
köztartozással  rendelkeznek,  ezért  sorra  esnek  ki  az 
önkormányzatból. 
A Román Nemzetiség Önkormányzat elnöke a tisztelendő 
úr, ez a kisebbségi önkormányzat jól működik. 
A roma lakosság 10%-a betelepült, velük sok a probléma. 

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok, 

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
A románok őrzik a hagyományokat, a romáknál inkább csak a zenélésben mutatkozik 
meg a kultúra követése.
Civil  szervezetek  működnek:  sport  egyesület,  nyugdíjas  kör,  Román-magyar  Baráti 
Társaság.

2.
A települési támogatások rendeletbe foglaltak szerint nyújthatók, adósságkezelés nincs. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása 
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1 Az  Önkormányzatnál  nincs 
megfelelően  képzett  adatgyűjtő  és 
elemző  munkacsoport  arra 
vonatkozóan,  hogy  a  nemre 
érzékeny  adatokat  összegyűjtse, 
azokat elemezze és értékelje. 

Képzett  munkatársak 
felkutatása.  Adatgyűjtési 
lehetőségek 
meghatározása. 
Értékelési 
szempontrendszer 
kidolgozása.

HEP  referens  foglalkozik  a  népességre  vonatkozó 
adatgyűjtéssel, jelzőrendszer működik. Kevés lélekszámú 
a település. 

2 A  közfoglalkoztatási  programok 
nagy  része  sajnos  a  legtöbb 
esetben olyan munkaköröket kíván, 
ahol  a férfi  munkaerő a domináns. 
Mivel  a  településen  forráshiány 
miatt  jelenleg  nincs  más  mód  a 
munkanélküliek  foglalkoztatására 
csak  az  államilag  támogatott 
programok, a nők kénytelenek férfi 
munkaerőt  igénylő  munkákat  is 
ellátni. 

Mezőgazdasági 
mintaprogram  keretében 
kertészeti 
növénytermesztés 
folytatása,  tésztaüzem 
kialakulása. 

Tésztaüzem,  savanyítóüzem megvalósult,  2  műszakban 
dolgoznak,  főleg  idősebbeket  foglalkoztatnak.  Konyhára 
termelnek,  a  kisboltban  árusítanak,  valamint  működik  a 
cserekereskedelem  Pocsajjal,  Biharkeresztessel 
(kézműves), Körösszakállal (linzer, sós sütemény).
Higiéniai szempontból nem lehet mindenkit bevonni, őket 
más  területen  alkalmazzák.  Tanfolyamra  járnak:  mg-i 
munkás OKJ-s képzés folyik.
8  általános  iskolai  végzettség  megszerzését  elősegítő 
tanfolyamok. 

3 Az önkormányzatnál jelenleg 3 fő nő 
és  3  fő  férfi  látja  el  a  feladatát  a 
képviselő-testület  tagjaként,  ezáltal 
önkormányzati  döntéshozatalban 
való részvételük biztosított, azonban 
a településen élő nagy többségének 
szükségleteit nem ismerjük. 

Érdekvédelmi  szervezet 
létrehozásának  felvetése, 
szükség  szerinti  segítése, 
támogatás. 

A képviselő-testületben 4nő és 3 férfi van jelenleg.
Az  alpolgármester  nő,  valamint  az  intézményvezetők 
tekintetében is a nők vannak túlsúlyban. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A nők  családban  betöltött  szerepe 
nagyobb. 

Bérkülönbségek nincsenek a  bértábla miatt.
4 órás munkarend van, az önkormányzat rugalmas e tekintetben. 
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Családtervezés:  ritka,  hogy  a 
védőnőt  családtervezéssel  keresik 
meg,  érvényes  terhességi  teszt 
eredménnyel  fordulnak  a 
védőnőhöz. 

Abortusznál átmeneti segélyt tud adni az önkormányzat. 
Születésnél egyszeri újszülött támogatás (17.000Ft) van.
Természetbeni támogatás: zsír, kenyér, szalonna

Családon belüli erőszak 1 eset volt a településen, de az is megoldódott.

Gyakori,  hogy  nem  tudnak  sütni, 
főzni. 

A tésztaüzemben az idősek tanítják a fiatalabbakat, recepteket cserélnek stb. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 A településen nagy problémát jelent, 
hogy  az  idősek  jelentős  része 
elhanyagolja saját egészségét. Nem 
törődnek  megfelelően  magukkal, 
nincs  ösztönzés  számukra 
egészségük megőrzése érdekében. 

Preventív  egészségügyi 
szolgáltatások  és  szűrés 
megszervezése  és 
biztosítása,  ösztönzés 
egészségük  megőrzése  és 
egészségtudatosságuk 
kialakítása érdekében. 

Családsegítő szolgálat: preventív programok.
Ortopéd  cipő  készítés,  helyben  méretlevétel.  Idősek 
klubjában háziorvosi  előadás az  adott  korosztályt  érintő 
betegségekről.  Gyakoriak  a  szűrések  (vérvétel, 
csontritkulás)  a  településen.  Az  idősek  klubjában  az 
egészséges  életmód  jegyében  közösen  készítenek  el 
ételeket. 
A  Kun  László  Fesztiválon  az  önkormányzat 
egészségsátrat állít minden évben. 

2 Pályázati  programok  és 
tevékenységek  hiánya  az 
élethosszig tartó tanulás érdekében. 

Pályázati  lehetőségek 
felkutatása,  pályázatok 
megírása  és 
megvalósulása. 

A  nyugdíjas  klub  keresi  a  pályázati  lehetőségeket,  az 
önkormányzat  ebben  támogatja,  szükség  esetén 
segítséget nyújt számára.
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3 Az  önkormányzatunknak  nem  áll 
rendelkezésére  megfelelő 
mennyiségi  és  minőségi  adat  az 
idősek  informatikai  jártasságát 
illetően.  Nincs  ismeretünk  arra 
vonatkozóan,  hogy  a  célcsoport 
ismeri-e  a  számítógépet,  tudja-e 
kezelni, van-e  igényük ilyen irányú 
ismeretek elsajátítására. 

Igény  felmérése  az 
informatikai  ismeretek 
elsajátítására vonatkozóan.
Informatikai  oktatás 
megszervezésének 
felvetése.
Pályázatok felkutatása. 

Megvalósult,  de  nem  akkora  létszámmal  mint  azt 
tervezték, időközben többen lemorzsolódtak. 

4 Az  50  év  feletti  regisztrált 
munkanélküliek magas száma.

Közfoglalkoztatási 
programokban  történő 
foglalkoztatás.
Képzési  lehetőségek 
felkutatása. 

Mezőgazdasági  képzéseket  tartottak  a  településen.  Az 
önkormányzat  lehetőség  szerint  minden  regisztrált 
munkanélkülit  foglalkoztat,  rugalmas  beosztással, 
figyelembe véve az egészségügyi állapotot is. 

5 Nem  biztosított  az  idős  korosztály 
részvétele a helyi döntéshozatalban. 

Falugyűlés szervezése
Közmeghallgatás.

Évente  egyszer  van  falugyűlés,  decemberben.  Kevesen 
vesznek részt, kampánygyűlésre szívesebben mennek el. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Önkormányzatunk  nem  rendelkezik 
megfelelő  mennyiségi  és  minőségi 
adattal,  a  fogyatékkal  élőkre 
vonatkozóan. 

Adatgyűjtési  lehetőségek 
meghatározása,  értékelési 
szempontrendszer 
kidolgozása. 

Továbbra  sem  történt  adatgyűjtés,  járási  szintű 
munkacsoport javasolt.
Viszont  a jelzőrendszeri  tagok és az önkormányzat  napi 
kapcsolatban van egymással,  akik  a  megfelelő  adatokat 
közvetítik egymás közt. 
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2. A  település  –  főként  - 
mellékutcáiban  jelentős  problémát 
jelentenek  a  rossz  állapotú 
járdarészek és útszakaszok. Komoly 
nehézséget  jelent  a  biztonságos 
közlekedés  a  kerekesszéket  és 
mozgássérült  elektromos  járművet 
használók számára. 

Pályázati  lehetőségek 
felkutatása,  pályázatok 
megírása és megvalósítása.

2010-ben történtek felújítások, ill. ahol nem volt járda, oda 
építettek.  A  régiek  viszont  felújításra  szorulnak,  erre 
azonban az önkormányzatnak nincs forrása. A felmérések 
megtörténtek,  pályázott  az  Önkormányzat  2015-ben,  de 
sikertelenül. Jelenlegi is figyelik a kiírásokat. 

3. Az  önkormányzat,  mint 
közszolgáltató   nem  rendelkezik 
elegendő  forrással  ahhoz,  hogy  a 
komplex  (háziorvosi  rendelő, 
fogorvosi,  rendelő,  gyógyszertár) 
akadálymentesítettséget  biztosítsa, 
emiatt jelentős mértékben sérülhet a 
fogyatékkal  élő  emberek 
esélyegyenlősége  a 
szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés 
területén. 

Pályázati  program 
benyújtása  egészségügyi 
létesítmény 
megvalósítására. 

Az  Egészségház  teljes  mértékben  akadálymentes,  itt 
található a háziorvosi rendelő, fogászat stb. 
A gyógyszertár épülete nem volt akadálymentes ezért ez is 
átkerült ebbe az intézménybe. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A családsegítő  szolgálat,  házi  segítségnyújtás,  ügysegéd és a tanyagondoki  szolgálat 
működik  a  településen,  melyek  segítik  a  településen,  ill.  a  Körmösdpusztán  élő 
személyek életminőségét. A település kisbuszára külön rámpát szereltek fel. 
2014-ben alkalmaztak megváltozott munkaképességű embert.
A  mozgáskorlátozottak  érdekképviselete  2  hetente  egy  alkalommal  van  kint  a 
településen. 
Az értelmi és testi fogyatékkal élő gyerekek szakellátásban vannak, a kevésbé súlyosak 
integráltan vesznek részt az oktatásban. 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Az általános iskolába sok hátrányos 
helyzetű,  rossz  anyagi 
életkörülmények  között  élő, 
elhanyagolt,  fokozott  pszichés 
terhelés  alatt  álló  gyerek  jár.  Nagy 
szükség  lenne  iskolai 
pszichológusra,  aki  foglalkozni 
tudna  ezekkel  a  gyerekekkel, 
segíteni  nekik  lelki  egészségük 
megőrzése érdekében. 

Térségi  összefogással 
pályázat  útján  megfelelő 
szakember kiválasztása. 

Utazó  pszichológus  sincs  kijelölve,  pedig  napi  szinten 
szükséges lenne.  A pedagógiai  szakszolgálat  véleménye 
alapján kiszűrt gyerekeket kezelik. 
Fejlesztőpedagógus, logopédus van. 

2. A  településen  általános  iskolában 
jelentős problémát jelent,  hogy sok 
diák hanyag tartású és lúdtalpas, de 
nem  áll  állandó  alkalmazásban 
gyógytornász. 

Térségi  összefogással 
pályázat  útján  megfelelő 
szakember kiválasztása. 

Az  iskola-Önkormányzat-házi  orvos  kapcsolata  kiváló, 
éppen  ezért  a  gyereket  rendszeres  vizsgálják.  Több 
esetben azonban a szülői felelőtlenségnek köszönhetően 
a gyermeket nem viszik tovább a megfelelő vizsgálatokra, 
kezelésekre. A Gyerekesély Iroda is szervezett szűréseket.
A  gyerekek  túl  vannak  terhelve,  legalább  heti  egy 
gyógytornára  lenne  szükség,  melyet  a  testnevelésóra 
keretében kellene tartani. 

3. Sajnos  sok  gyerek  nem  tanúsít 
megfelelő  illemet  az  iskolában.  A 
helyes  magatartás  kialakításában, 
(6-14 éves kor) az ismeretek mellett 
fontos az önismeretet a mintaadás. 
A  tanulók  magatartása,  másokhoz 
és a környezetükhöz való viszonya, 
viselkedésük  illemtudóvá  válása, 
jellemük,  személyiség,  önismeretük 
pozitív  alakulása  érdekében  a 
kommunikációs  képességük, 
kultúrájuk nevelésére van szükség. 

A gyermek érdeklődésének, 
szempontjainak követése, a 
helyes minta bemutatása. 

Rossz szülői  mintakövetés,  az  iskolában látott  értékeket 
felülírja a családi szocializáció. 
Nemzetiségi  iskolaként  igyekeznek  a  hagyományokat 
követni.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
A  gyermekek  számára  a 
közmunkaprogram  a  minta, 
rosszabb  esetben  a 
munkanélküliség. 

2. Az Önkormányzat minden általános iskolásnak biztosítja az ingyen tankönyvet, a 
nemzetiségi önkormányzat a további tanszereket.
Az Önkormányzat továbbá biztosítja a Bursa Hungarica ösztöndíjat, aki nem igényel az is 
részesül pénzbeli ellátásban. 

MAGYARHOMOROG
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  szegénység  oka  és 
következménye  a  tartós 
munkanélküliség,  számuk  nem 
csökken.

Közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása.  Egyéb 
helyi  foglalkoztatási 
lehetőségek felkutatása. 

A háztáji  termelés fellendítése a cél,  ez azonban egyre 
távolabb áll a lakosságtól. Szociális Szövetkezet működik 
a  településen,  azon  belül  savanyítóüzem.  Közmunka 
keretében  mindenki  dolgozik,  de  kevés  a  szakképzett 
munkaerő,  a  képzések  nem  termelnek  ki  valódi 
hozzáértéssel rendelkező szakembereket. 
A  közmunka  az  egyetlen  foglalkoztatási  lehetőség 
jelenleg.

2
A  lakossági  adósságállomány 
újratermelődése. 

Az  állampolgárok 
életminőségének folyamatos 
vizsgálata. Szükséglet alapú 
szolgáltatások szervezése.

Gyakori  a  hitelhalmozás  megélhetési  gondokból 
kifolyólag. Uzsora jelenléte a településen. A gyorskölcsönt 
előnyben  részesítik  a  Polgári  Takarékbankkal  szemben 
(közfoglalkoztatottaknak is adnak hitelt). 

3
A településeken élők egészségügyi 
állapota nem kielégítő. 

Az  egészségügyi  szűrések 
népszerűsítése.  Az 
egészségtudatos  életmódra 
nevelés a felnőttek körében 
is, annak tudatosítása, hogy 
a  szűrővizsgálatokon  való 
mind  nagyobb  számú 
megjelenés  az 
egészségesebb  életet,  a 
várható  élettartam 
megnövekedését 
eredményezheti. 

Praxisközösség  van  (svájci  projekt),  nem  működik  az 
állapotfelmérés, mert nem kapnak visszajelzést a betegek 
az  eredményekről.  Nem  megfelelő  előadók  dolgoznak 
benne. 
Az  önkormányzat  minden  évben  biztosítja  az 
emlőszűrésre való beszállítást a nők számára. 47 főből 8 
vette igénybe. 
Véradásra  mindig  sokan  mennek,  kedvelik  az 
asszisztenst. 
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4 Digitális  írástudás  hiánya 
akadályozza  a  munkanélküliek 
munkaerőpiacon  történő 
elhelyezkedését. 

Képzések  bővítése  a 
munkanélküliek körére.

Közterületen  térítésmentes 
WIFI szolgáltatás.

Jelenleg digitális írástudás képzés van kiírva, amennyiben 
16  fő  jelentkezik,  megtartják  Magyarhomorogon  a 
képzést. 

WIFI szolgáltatás továbbra sincs. 

5 Egyre  több  az  a  adományokra 
rászorulók aránya. 

Pályázatokkal 
életminőségük javítása.

Az  önkormányzat  folyamatos  kapcsolatban  áll  a 
különböző  karitatív  szervezetekkel,  éppen  ezért  az 
adományok rendszeresek a településen. 

A  családsegítő  szolgálatnál  van  lehetőség  mosásra, 
tisztálkodásra. 

A települési támogatások működnek a településen. 

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok 

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Nehéz  a  települések 
polgármestereivel  az  összefogás, 
egyeztetés. 

2.
Több civil szervezet is működik a településen.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 A tartós  munkanélküliség aránya a 
nők esetében. 

Bővíteni  kell  a 
gyermekvállalás  miatt  a 
munkaerőpiactól  hosszabb 
időre  távol  maradó  aktív 
korú  családtagok  által 
kedvezményesen  igénybe 
vehető,  korszerű  ismeretek 
megszerzését  célzó 
speciális képzési programok 
körét. 

Kisgépkezelői-, informatikai képzés volt. 
Háziasszonyképző  kellene  (gyermekvállalási  tanácsok, 
főzés stb.)
rövid lefutású szociális programokra lenne szükség
baba-mama klub

2 A gyermekét  egyedül  nevelő,  vagy 
több  gyermeket  nevelő  család 
esetében  a  szegénység  kockázata 
magas. 

Szociális,  gyermekjóléti 
szolgáltatások,  ellátások 
során  célzott  támogatások 
körének támogatása. 

Gyermekjóléti szolgálat jelzése fontos. Minden családnál 
másra  van  szükség.  Személyre  szabott  segítségnyújtás 
szükséges (pl. nem tudják felöltöztetni a gyereket)

3 A magányérzet  kialakulásával  nem 
csak az anya mentális állapota lehet 
rosszabb, családi konfliktusokhoz is 
vezethet. 

Szabadidős  programok 
szervezése,  igény  szerinti 
bővítése.  Zöldterületek, 
közparkok  tervszerű 
felújítása. 

Programok vannak.
Pályázati pénzből megvalósult a felújítás 2 ütemben. 
Még esőbeállót szeretnének építeni. 

4 Az  erőszak  jó  része  családban 
marad,  hiszen  a  nőket,  ill.  a 
családokat  érő  erőszakos 
cselekedetek  nagy  része 
felderítetlen. 

Jelzőrendszer működtetése, 
közrend-  és  közbiztonság 
megőrzésére  való  fokozott 
törekvés.

Nincs  ilyen  probléma jelenleg  a  családsegítő  szerint.  A 
rendőrség is jól működik a településen. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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A  használt  ruháknak  egy  raktárat 
terveznek,  legyenek  méret  szerint 
rendszerezve. 

Ha minden településen létrehoznának egy ilyet,  jobban elfogadnák a  lakók,  kevésbé 
lenne személyes. 

Sok anya nem jár a gyermektartás 
után,  túl  bürokratikus,  évekig 
elhúzódik. Nem tudják finanszírozni 
a beutazást Berettyóújfaluba. 

Az ügysegéd bevihetné a bíróságra a panaszokat. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Magas az egyedül élők aránya. Az  aktivitást  és  a 
függetlenséget  megőrző 
programok.

Idősek nappali klubja működik változatos foglalkozásokkal 
(csigacsináló, főzés, mindennapi praktikák stb.)
Idősek otthona működik 31 fővel.
Házi  segítségnyújtás:  a  gondozónők  körültekintően  és 
rugalmasan látják el feladatukat.

2 A  daganatok,  keringési  zavarok, 
szív-  és  érrendszeri 
megbetegedések,  ízületi  problémák 
a  leggyakrabban  előforduló 
betegségek.

Szűrővizsgálatok 
biztosítása.  Prevenciós 
szemlélet  erősítése,  az 
egészségtudatos 
magatartás fejlesztése.

A svájci támogatással működő praxisközösség 2 hetente 
jár  ki  a  településre  a  családsegítő  szolgálathoz,  ahol 
ingyenes vércukor és vérnyomás mérést végeznek, ezek 
mellett  dietetikus  és  gyógytornász  is  foglalkozik  a 
településen élőkkel, idősekkel.
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3 Idősebb  korosztály  kevésbé  van 
foglalkoztatva.

Tanfolyamokon  való 
részvétel  kiaknázása, 
munkalehetőség biztosítása.

Mezőgazdasági képzések valósultak meg, ahol az 50-55 
éves korosztály is jelen volt (savanyító üzem).

4. Az  idősek  informatikai  jártassága 
csekély.

Igény felmérése, részükre a 
Teleházban  tanfolyam 
szervezése.

2015.  nyarán  indult  el  a  munkaügyi  központ  által  az 
informatikai  képzés,  melynek  helyben  tudtak  helyszínt 
biztosítani.
A  nyugdíjas  korosztály  is  előszeretettel  használja  a 
világhálót, különös tekintettel a közösségi oldalakra.
A település  pályázati  forrásból  idén kezdi  el  a  könyvtár 
épületének  felújítását,  ami  várhatóan  tavaszra  fog 
elkészülni,  itt  lesz  lehetőség  számítógép  és  internet 
használatra.  Addig  is  a  családsegítő  szolgálat  nyújt 
segítséget  az  intézményükben.(Erzsébet-üdülés, 
mosógépcsere program)

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Bűnmegelőzés,  idősek 
kiszolgáltatottsága.
Gyakori  probléma  volt  a  koszorú 
lopás.

Térfigyelő kamerarendszer, polgárőrség működik.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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m

1 Az  elszigetelten  élő,  fogyatékkal 
élőknek  vagy  fogyatékkal  élő 
gyermeket  nevelő  szülőknek  vagy 
fogyatékost  ápoló  családtagnak 
kapcsolatteremtésre,  önsegítő 
csoportok  szervezésére,  a 
fórumokba  való  bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van. 

A kommunikáció színtere az 
internet  világa,  amely  a 
felhasználók  otthonába 
hozhatják  a  közösséget. 
Lehetőségek:  közterületen 
térítésmentes  WIFI 
szolgáltatás,  olyan 
támogatások  bevezetése, 
amely  az  internethez  való 
hozzáférést segíti. 

Könyvtár  felújítása  folyamatban,  nyitvatartási  időben  az 
ingyen  szolgáltatásokat  igénybe  vehetik  pl.  az  internet 
szolgáltatást. 
(szeptember-október átadás)

2 Közszolgáltatásokhoz,  kulturális  és 
egyéb  programokhoz  való 
hozzáférés  lehetőségeinek  száma 
kevés, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100%-os.

Fizikai  környezetben 
található  akadályok 
megszüntetése,  információs 
és  kommunikációs 
akadályok megszüntetése. 

A Szociális  Szolgáltató  Központ  teljesen  akadálymentes 
2014 októberében került átadásra. A többi önkormányzati 
épület csak részben akadálymentesített. 
Jelelés nem szükséges. 

3 Az  egészségügyi  prevenciós 
szolgáltatásokat,  a 
szűrővizsgálatokat  a  mozgásukban 
erősen  korlátozott  személyek 
kevésbé veszik igénybe. Szükséges 
a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal 
élők  is  minél  nagyobb 
számban részt vegyenek az 
egészségügyi 
szűrővizsgálatokon. 

Rendszeresen  indítanak  akadálymentesített  buszt  a 
központi  szűrésekre,  továbbá  újabb  kisbuszt  nyert  az 
önkormányzat pályázat útján. 
A praxis  közösség  jelen  van  a  településen,  de  nem jól 
működik, nem tartják az időkeretet, hamarabb elmennek a 
szakemberek  foglalkozásokról.  A  kapcsolattartás 
szorosabbra  fűzése,  tevékenységkörük  kibővítése  a 
jelenlegi cél.  
Az óvoda, iskola is igényt tartana a gyógytornászra. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1. A  köznevelési  rendszer 
átalakításával  önkormányzat 
fenntartó  státuszból  működtetői 
státuszba került. 

2013.  január  1.  napjától  a 
köznevelési  rendszer 
átalakításából  adódóan újra 
kell  gondolni  azokat  a 
feladatokat,  programokat, 
támogatási  rendszert, 
amelyet  az  Önkormányzat, 
mint  fenntartó  biztosított. 
Fejlesztő  szakemberek 
megtartásával új módszerek 
kidolgozása. 

Óvoda:  a  KLIK  nem  engedi  át  a  szakembereit,  a 
pedagógiai  szakszolgálat  emberei  sem  jöhettek  át, 
szétválasztják az intézményeket. 
Logopédus, fejlesztő-, és sportpedagógus is jár ki. 

2. A  család  működését  zavaró  és 
akadályozó  okok  közül  a  családok 
anyagi  gondjaiból  adódó 
veszélyeztetettség megemelkedett. 

Lehetőség  szerint 
munkahelyek  létrehozása, 
közmunka programban való 
foglalkoztatás  létszámának 
lehetőség szerinti emelése. 

Megvalósult,  a  szülők  foglalkoztatva  vannak 
közmunkaprogramban.

3. Kevés  ismeretük  van  a  hátrányos 
helyzetű  gyerekek  szüleivel 
foglalkozó  szakembereknek 
(óvónők, tanárok, családgondozók). 

A  hátrányos  helyzetű 
gyermekekkel  és 
családjukkal  foglalkozó 
szakemberek 
továbbképzése a  hátrányos 
helyzetű  gyermekek 
nevelését, 
személyiségfejlesztését,  ill. 
a  szülők  eredményes 
bevonást  segítő 
kompetenciák  fejlesztése 
érdekében. 

Kényes  téma,  szükség  lenne  egy  ilyen  képzésre.  A 
feltételek  megszigorításával  egyre  kevesebb  2H,  3H-s 
gyermek van a településen.
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4. A  család  működését  zavaró  és 
akadályozó  okok  közül  a  családok 
anyagi  hiányából  kevés  kulturális 
rendezvényen  vesznek  részt,  a 
veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős  programok 
szervezése,  biztonságos, 
kulturált  színterek 
működtetése  a  szabadidő 
tartalmas  eltöltése 
érdekében. 

Évszaknak  megfelelően  adottak  a  programok,  a 
gyerekeknek mindig ott vannak. A fiataloknak, középiskolás 
korúaknak  nincsenek  szórakozóhelyek  biztosítva,  de  az 
érdektelenség is jellemzi őket. 
Próbálkoztak  a  néptánccsoport  beindításával,  énekkar 
utánpótlásával, de sikertelenül. 
A  védőnői  szolgálat  „családi  körös”  foglalkozásokba 
próbálta  bevonni  az  anyákat.  Sok  a  hátrányos  helyzetű 
család,  igyekeznek  olyan  foglalkozásokat  tartani,  ami 
hasznos  és  érdekli  őket,  de  a  gyes-es  anyukák  nem 
szeretnek kimozdulni. 

MEZŐPETERD
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Képzetlen,  hátrányos  helyzetű 
csoportok  kedvezőtlen  munkaerő 
piaci helyzete

Képzési  programok  az 
elhelyezkedés  esélyének 
növelése érdekében 

Helyi  képzések  hiánya,  nem  tudnak  annyi  embert 
összeszedni,  amennyiért  helyben  lehetne  képezni   az 
embereket,  ezért  a  közösségi  élet  sem  fejlődik 
kellőképpen,  az  emberek  nehezebben  kovácsolódnak 
össze

2 Foglalkoztatáshoz  jutás  és 
foglalkoztatásban maradás

Önkormányzati 
munkaprogramok  (hosszú 
távú),  Startmunka 
Mintaprogram  folytatása 
szociális  szövetkezet 
szervezése

Start  munkaprogram,  mezőgazdasági,  a  szociális 
szövetkezet  be  van jegyezve,  de  jelenleg  felfüggesztés 
alatt van, mert mindenki a START munkaprogramban van

3 Önhibáján kívül  nehéz szociális  és 
anyagi  helyzetben  élők  esetében 
kialakult élelmiszer és tüzelő hiány 

Természetbeni  juttatások 
(élelmiszer, ruhasegély)

Folyamatosan  kapcsolatban  vannak  a  szervezetekkel, 
mindenki számára elérhető az információ  hirdetmények 
által  a  segélyek  elérhetőségéről,  a  kisebbségi 
önkormányzatok is együttműködnek ennek érdekében

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
Helyi képzések hiánya kapcsolatkiépítés a közeli településekkel

2 Közösségfejlesztés közösségi élet fellendítése, együttműködő helyi lakosok feltérképezése és bevonása

3
Lakossági klubok hiánya igényfelmérés

A nők helyzete, esélyegyenlősége
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Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Adathiány  a  nők  végzettségével, 
foglalkoztatottságával kapcsolatban.

Adatgyűjtés Nem történt ilyen, részleges adattal rendelkezik a CSSK  
és az óvoda, a közfoglalkoztatás keretén belül fel lettek  
mérve az aktív korúak.

2. Szakképesítés  hiánya,  elavult 
képesítés

Képzési programokhoz jutás 
az elhelyezkedés esélyének 
növelése érdekében

Helyi  szinten  nem  tudnak  képzési  programokat  
beindítani,  csak  a  környező  településeken  lévő  
képzésekhez csatlakoznak. Aki képzésre akar menni az  
minden lehetőséget megragad.

3. Családtervezés  lehetőségével  nem 
élnek

Egészségügyi felvilágosítás, 
tanácsadás

Egyéni  esetkezelések,  elbeszélgetések.  CSSK,  
pedagógusok, orvos, védőnő. 
Csoportos felvilágosítást is tartanak.
Klubok nincsenek-igényfelmérés.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Közösség összetartó ereje hiányzik. Közösségfejlesztés, klubok beindítása (helyben).
Programok szervezése. Klubhelyiség kialakításának lehetőségét keresik.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.
Idősek  nappali  ellátása  nincs  a 
településen.

Idősek  nappali  ellátásának 
kialakítása.

Továbbra sem megoldott, igényfelmérés szerint lenne rá  
szükség, de a vállalkozói formában folytatott tevékenység  
pénzügyi  gondok  miatt  megszűnt,  az önkormányzatnak  
nincs kapacitása, hogy működtesse.
Házi  segítségnyújtással  az  étkeztetést  is  megoldják.  
Nincs olyan, aki ellátatlanul marad.
Falugondnoki szolgálattal kiegészül a segítségnyújtás.
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2. Idősek  informatikai  jártasságával 
kapcsolatos adathiány.

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása.

Nincs rá igény, a teleház adta lehetőséget sem igénylik.  
Családon belül megoldják.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Közintézmények 
akadálymentesítésének hiánya.

Közintézmények 
akadálymentesítése.

Az óvoda akadálymentes.  A többi  közintézmény épülete 
nem, forráshiány miatt. 

2 Járdák állapota nem megfelelő. Járdák  felújítása, 
karbantartása.

2015-ben kezdődtek a felújítások, ami folyamatosan tart 
jelenleg is közfoglalkoztatás keretében. 

3
Adathiány  a  fogyatékkal  élők 
számát, ellátási igényét tekintve.

Adatgyűjtés. Továbbra is fennálló probléma. A helyi szakemberek kb. 3 
személyről  tudnak,  akiknek  mozgásszervi 
fogyatékossággal rendelkeznek, de a többség látássérült.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Megváltozott munkaképességűeket nem foglalkoztat az önkormányzat. 
A gyerekek között nincsenek fogyatékkal élők. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
A gyermekek iskolai szünetben való 
felügyelete nem megoldott.

Ingyenes  nyári  táborok 
szervezése. 

Minden  évben  tartanak  egyhetes  nyári  táborokat  a 
településen az IKSZT szervezésében.

2 A  fogyatékkal  élő  gyermekek 
számáról,  szociális  körülményeiről 
nincs adat. 

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása. 

Továbbra  sincsenek adatok.  Esetlegesen a  családsegítő 
szolgálat  rendelkezhet adatokkal, de konkrét nyilvántartás 
nincs  róla,  ill.  az  Önkormányzat,  amihez  a  rendszeres 
szociális ellátással kapcsolatban fordulnak.

3
Az  iskoláskorú  gyermekek  ellátása 
tekintetében adathiány mutatkozik. 

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása. 

u.a. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A Faluház biztosítja a különböző programokat: bábelőadás, kézműves foglalkozások, 
Netovi, filmvetítés, asztalitenisz. Főleg az idősebb gyerekeknél, ifjúságnál jelentkezik az 
érdektelenség. Leginkább iskola után használják ki ezeket a programokat, nyári 
szünetben nem jellemző.
Az óvoda nincs teljesen kihasználva, kevés a gyermek 10-12 fővel működik, iskola nincs 
a településen, Berettyóújfaluba járnak át.
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MEZŐSAS
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  esélyegyenlőségi  feladatokra 
kijelölt- képzett- munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs kinevezése.

Van kinevezett munkatárs, aki képzésen is részt vett.

2
Nincs  szociális 
szolgáltatásszervezési  koncepció, 
amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket. 

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  készítés 
szükséges.

Továbbra  is  fennáll,  de  2000  lélekszám alatti  település 
esetében nem is kötelező.

3
Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt és nem értékel adatokat 
arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett  közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mennyire biztosított 
a  településen  élő  hátrányos 
helyzetű  emberek  számára,  illetve, 
hogy  a  gyakorlatban  mennyire 
veszik  igénybe  ezeket  a 
szolgáltatásokat. 

Közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében.

A statisztikai  adatszerzést  általában  közfoglalkoztatottak 
végzik.  Járási  szintű  munkacsoportot  kellene  létrehozni 
erre vonatkozóan. 

4 A 45-50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya. 

Az  állami,  illetve 
önkormányzati 
intézményekben  tartós  a 
munkanélküli  nők  és  a  46-
50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek 
foglalkoztatása,  akár  a 
közfoglalkoztatás,  akár 
részmunkaidőben. 

A  szociális  szövetkezet  és  a  START  biztosítja  ezen 
csoport foglalkoztatását. 
Berettyóújfalu  közelsége  előny,  többen  dolgoznak  a 
kórházban, azonban már nincs meg Berettyóújfalunak az 
a felszívó ereje mint korábban. 
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A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes végzettség. 

A  TTKI  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében (TÁMOP 5.3.10.)

Több  képzés  is  megvalósult  Mezősason 
(mezőgazdasági),  de  a  képzésekről  összességében 
elmondhatók,  hogy  nem  adnak  hasznos  tudást,  nem 
képeznek  szakembereket.  A  szakmákat  nem  lehet 
megtanulni néhány hónap alatt. 
Informatika-képzést  szerettek  volna  megvalósítani,  de  a 
feltételek nem voltak adottak. 

A HEP felülvizsgálat során beazonosított új problémák és intézkedési javaslatok

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

A  betelepült  mélyszegénységben 
élő  romák  okozzák  a  legtöbb 
problémát (bűncselekmények, lopás 
stb.)

. 

Szemléletváltásra lenne szükség. 

Mezősas részt vett az „Összefogás 
a  jövőért”  projektben,  mely  a 
mélyszegénység  felzárkóztatását 
tűzte ki célul. 

Kb.  43  fő  került  bevonásra,  tréningeken,  közösségi  beszélgetéseken  vettek  részt. 
Faluszintű rendezvények lebonyolításában önkéntesen vettek részt az igénybe vevők. 
Aktív önsegítő klubok alakultak ki, melyek a mai napig az önkormányzat összefogásával 
dolgoznak.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Magas a munkanélküliség aránya a 
nők  körében  a  településen,  mely 
oka  sok esetben a  munkaerő-piaci 
igényekhez  nem  alkalmazkodó 
szaktudás.

Nők részvételének növelése 
a  foglalkoztatást  segítő 
(át)képzési  programokban. 
Családbarát  munkahelyi 
intézkedések  bevezetése, 
népszerűsítése  az 
önkormányzat 
intézményeiben.  A  helyben 
és  a  körzetben  levő 
foglalkoztatást  segítő 
programok feltérképezése. 

Az  óvodai  nyilvántartás  hosszabbodott,  a  dajkák 
közfoglalkoztatottak.
 

2 Nincs  anyaotthon  a  település 
közelében.  

Szükségletfelmérés 
elvégzése  szakmai 
hozzáértők  bevonásával, 
majd  igény szerint  felmérni 
a  lehetőségeket  ezen  a 
területen  a  családsegítő 
szolgálat bevonásával. 

Debrecen, Zsadány, Hajdúböszörmény. 
Bihari részre kellene egy anyaotthon, igény lenne rá, bár 
sokan meggondolják magukat időközben. 
Nem tudják finanszírozni az elutazást. 

3 Gyermekvállalás  és  a  munkahely 
összeegyeztethetősége  komoly 
probléma  a  nők  elhelyezkedése 
szempontjából  a településen. 

Nők  részmunkaidős 
foglalkoztatásának 
támogatása  (4órás 
munkarendben)

Jelenleg nincs pályázati kiírás 4 órás munkarendre. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Családon belüli erőszak. Van megkeresés a családsegítő szolgálat felé. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Az  idősek  részvétele  a  helyi 
döntéshozatalban nem megfelelően 
biztosított,  ezáltal  a  helyi 
közügyekben  való  részvétel  által 
nem  biztosított  az  egyenlő  esélyű 
hozzáférésük.

Az  idősek  helyi 
döntéshozatalba  való 
bevonása  a  HEP  Fórum 
által.

Jelenleg még nem valósult meg HEP Fórum. 
A  testületi  tagok  között  jelenleg  is  van  nyugdíjaskorú 
képviselő, ez az előző ciklusban is így volt. 

2 50  év  felettiek  foglalkoztatása 
alacsony  a  településen,  magas 
ebben  a  korosztályban  a  a 
munkanélküliek száma. 

A  közfoglalkoztatásba  való 
nagyobb  számú  bevonása 
az 50 év felettieknek, a még 
aktív  korúak  esetében  a 
munkába  állásuk  segítése 
képzések szervezése által. 

Közfoglalkoztatás keretében megoldódott.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Bűnmegelőzés:  Félnek  az  újonnan 
betelepülőktől,  de  bűncselekmény 
nem jellemző. 

Körzeti megbízott van a településen, de több rendőrre lenne szükség. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

130



1 Fogyatékkal élők foglalkoztatásának 
bővítése  új  gazdasági  szereplők 
bevonásával  a  település 
vonatkozásában. 

Kapcsolatfelvétel  országos 
szervezetekkel,  potenciális 
foglalkoztatók  felkérése, 
ezáltal  új  lehetőségek 
keresése  a 
hátránykompenzáció 
érdekében. 

Szociális  szövetkezet  is  alkalmaz  ilyen  személyeket, 
valamint az önkormányzat továbbra is. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Akadálymentes a legtöbb közintézmény, kivéve a családsegítő szolgálat. 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Magas  a  hátrányos  helyzetű 
gyermekek  száma  településen,  de 
számukra  nem  adott  minden 
lehetőség,  hogy  hozzáférjenek 
bizonyos  hátránykompenzáló 
ellátásokhoz.

Ingyenes  tankönyv, 
ingyenes, ill. kedvezményes 
étkeztetés  biztosítása  az 
oktatási  intézményekben 
célzott  pályázati  források, 
támogatások bevonásával. 

A gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülők  számára 
biztosított az ingyenes tankönyv (mindenki).

A helyi óvoda részt vett az „Esély a Vass Jenő Óvoda és 
Bölcsőde Gyermekeinek” pályázatban, melynek keretében 
több foglalkozást is szerveztek a szülőknek, de nagyfokú 
érdektelenség jellemezte. 
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2. Óvodai udvari játékok száma kevés 
és  elhasználódott  állapotban 
vannak,  kötelező  tárgyi  eszközök 
cseréje nem megoldott. 

Kapcsolódó  pályázatok 
figyelése,  célzott  források 
bevonása  lehetőségek 
szerint  az  óvodai  játékok 
renoválására. 

Tárgyi eszközök, udvari játékok beszerzésére került sor a 
TÁMOP 3.1.11 pályázat keretében. 
Az  „Összefogás  a  jövőért”  TÁMOP  5.1.3.  mikroprojekt 
segítségével  a  már  meglévő  udvari  játékok  felújításra 
kerültek. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
A  személyes  higiéniára  nem 
figyelnek  oda  (gyakori  a 
fejtetvesség).

2 Korán szülnek a fiatal lányok 

3. A szülők érzelmileg elhanyagolják a 
gyermekeiket,  nem  olvasnak 
meséket. 

Rendszeresen szerveznek könyvtárlátogatást az óvodásoknak.
Önsegítő  csoportok  működnek  a  településen:  „Szülő-gyerek,  ügyes  kezek”,  „Hipper 
Anyák” .

4 A  pedagógus  rendszert  a  túlzott 
adminisztráció  jellemzi.  Kevés  idő 
jut  a  gyermekek  nevelésére,  ill.  a 
pedagógus  otthon  végzi  el  az 
adminisztrációt. 

NAGYKEREKI
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. Nincs  önkormányzati  adatgyűjtés, 
elemzés  a  településen  élő 
hátrányos  helyzetű  emberek 
közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáféréséről, igénybe vételéről.

Rendszeres  időközönként 
felmérés,  adatgyűjtés, 
elemzés  a  településen  élő 
hátrányos helyzetű emberek 
közszolgáltatásokhoz  valón 
hozzáféréséről,  igénybe 
vételéről.

nem történt ilyen, a település szakemberei nem is tudnak, 
tudtak a HEP-létezéséről

2. A településen kiemelkedően magas 
a nyilvántartott álláskeresők között a 
tartós munkanélküliek aránya.

A  tartós  munkanélküliek 
nagyobb arányú bevonása a 
közfoglalkoztatásba, 
közmunkaprogram  további 
bővítése 

START-munkaprogram  folyik  Biharkeresztessel  és  a 
Munkaügyi Központtal is együttműködnek

3. A  település  elsősorban  hátrányos 
helyzetű  lakossága  az 
egészségügyi  szűrővizsgálatokon 
alacsony számban vesz részt.

Az  önkormányzatnak  és  a 
helyi  civil  szervezeteknek, 
szociális  és  egészségügyi 
szakembereknek  hasznos 
szerepet  kell  vállalniuk  a 
különböző  betegségek 
kialakulását  megelőző 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítésében,  a  helyi 
szűréseken  elsősorban  a 
hátrányos  helyzetű 
csoportok  tagjainak 
részvételét  növelni  kell, 
egészségügyi  szűréseken 
való  lakossági  részvétel 
ösztönzése,  a  szűrések 
kiterjesztése  különböző 
egészségügyi  területekre, 

Az  összefogás  pályázattal  való  együttműködés  által 
szervezett  programmal megoldódott az égető probléma, 
de ezt folytatni kelne, a védőnő és a háziorvos is észleli a 
problémát  és  lépéseket  tesznek,   igényfelméréseket 
végeznek ennek érdekében. 
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egészségtudatos  életmódra 
nevelés.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Dohányzásról  való  leszokás 
(prevenció) –felnőtteknél 

szakemberhálózat feltérképezése/intézkedések

2. Közösségfejlesztés szinten tartása Folytatják, illetve szeretnék folytatni az Összefogás pályázat munkáját

3. 
Nem ismerik a HEP programjukat Megismerkedés és egyeztetés a HEP felelőssel

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.
az  önkormányzat  nem  rendelkezik 
nemekre  érzékeny  adatokkal  az 
önkormányzat  által  felügyelt 
szakterületekre

nemekre  érzékeny 
adatgyűjtés,  elemzés, 
értékelés

Adatgyűjtés  nem  történt,  az  önkormányzati  adatbázist  
használják.

2.
a  családi  feladatok 
összeegyeztethetőségét  támogató 
szolgáltatások  elérhetősége  nem 
jellemző a településre

a  település  közművelődési 
intézményei  és  a  szociális 
rendszer  munkatársai, 
valamint a civil  szervezetek 
összefogásával  rendszeres 
családbarát  programok  és 
rendezvények szervezése

A  családi  feladatok  összeegyeztethetőségét  támogató 
szolgáltatások bővítése.
Összefogás pályázatban elindult  és azóta folytatódik,  a  
közösségfejlesztés folyamatos, és az önsegítő csoportok  
folyamatosan  szabadidős  és  családbarát  programokat  
szerveznek.
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3.
a  gyermeküket  egyedül  nevelő, 
vagy több gyermeket nevelő család 
szegénysége

a  problémával  érintettek 
beazonosítása,  a  szociális 
ellátás  lehetőségeiről 
tájékoztatás,  a  gyermekek 
ingyenes  étkeztetése  az 
intézményekben,  időszakos 
gyűjtések  szervezése, 
gyermekek  rendezvényekre 
való eljutásának biztosítása

A  gyermeküket  egyedül  nevelő,  vagy  több  gyermeket 
nevelő  álláskereső  szülők  gazdasági 
kiszolgáltatottságának enyhítése.
Ingyenes étkeztetés megoldott, tanyagondnoki szolgálat.  
hosszabbított iskolai vagy óvodai nyitva tartás nincs, mert  
az igényfelmérés során nem volt rá szükség. Időszakos  
gyűjtéseket  a  helyi  önkéntesek  és  szakemberek  
szervezik.  Családbarát  rendezvényeket  folyamatosan  
szervez a település.

4. nagyarányú  munkanélküliség, 
magas  a  tartós  munkanélküliek 
között a nők aránya

közfoglalkoztatás 
szervezése  tartós 
munkanélküli nők számára

Nők,  elsősorban  a  tartós  munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása.
Mezőgazdasági  közfoglalkozatásban  nagyobb  arányban 
sikerült a nőket bevonni, a folyamatos közmunkába is a 
nőket vették előre. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1 Pénzkereseti gyermekvállalás Másfajta támogatási módot kellene biztosítani

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Kiugróan  magas  a  településen  az 
50 év felettiek körében a regisztrált 
munkanélküliek számaránya. 

Az  50  év  feletti  regisztrált 
munkanélküliek  számára 
közfoglalkoztatás 
szervezése.

Az 50 év feletti regisztrált munkanélküliek számarányának 
csökkenése.
Pár főt sikerült bevonni a közmunkaprogramba, de nem  
szervezetten csak őket.
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2 Az idősek  a  bűnelkövetés  során  a 
leginkább  veszélyeztetett  csoport, 
korosztály.

Idősek  védelmét  szolgáló 
intézkedések,  programok, 
tájékoztatás,  Polgárőrség 
fokozott járőrözése.

Az idős emberek biztonságának támogatása.
A  mozgó  boltok  regisztrálva  vannak  és  engedélyhez 
kötöttek.
A tanyagondnoki szolgálat a nagyzomlini időseket segíti,  
(gyógyszer,  temetés, orvoshoz jutás, étkeztetés, stb.)  A 
polgárőrség együttműködéssel járőrözik a rendőrséggel.

3 A településen élők körében magas 
az egyedül élők aránya.

Közös  többgenerációs 
programok  szervezése  az 
idősek  és  fiatalok 
kapcsolatának 
erősítéséhez. 

Generációs programok.
A  szervezésbe  is  bevonják  ezt  a  korosztályt.  Egyes  
programok célzottan nekik szólnak.

4 Kevés  az  időskorúak  számára  új 
ismeretek  megszerzésére  indított 
program.

Az aktív időskor fenntartását 
segítő,  nyugdíjasok  igényei 
alapján  tervezett  program 
pl. internethasználat.

Az  élethosszig  tartó  tanulás  feltételeit  a  nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.
Alapfokú internethasználat tréning (A világháló peremén)  
50-év felettieknek. 
Klubok: Dalkör-generációk közötti,  Idősek Klubja,  Fürge  
Ujjak-kézműveskör

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Nehéz  az  idős  embereket 
aktivizálni, a személyes megkeresés 
után is

Személyes  beszélgetés  során  sem  tudják  megfogalmazni  az  igényüket,  ha  meg  is 
fogalmazzák, nem vesznek részt rajta.
A közbiztonság miatt félnek kimozdulni.

2. Közbiztonság  nem  megfelelő  a 
számukra.

Nagyobb hatékonysággal kell a települést megóvni.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Nincsenek  pontos  információk  a 
településen  fogyatékkal  élők 
számáról,  koráról,  iskolai 
végzettségéről,  foglalkoztatottságá-
ról.

Adatgyűjtés  módjának, 
adattartalmának, 
résztvevőinek 
meghatározása.

Nem  volt  adatgyűjtés  a  településen.  Az  önkormányzat 
kevés  adattal  rendelkezik  ezekről  az  emberekről  és 
szabad humán erőforrás kapacitással sem rendelkezik, a 
plusz feladat ellátására.

2 A  közszolgáltatást  nyújtó 
intézmények  akadálymentesítése 
nem teljes körű.

Az  akadálymentesítés 
áttekintése,  pályázatok 
keresése a fejlesztéshez.

A hivatal, iskola akadálymentesítése megtörtént, az orvosi 
rendelő teljes körűen akadálymentesített.

3
Az  önkormányzat  honlapjának 
akadálymentesítése nem megoldott.

Honlap fejlesztése. Nem  valósult  meg  anyagi  és  humán  erőforrás  hiánya 
miatt, pályázati forrás figyelése a honlap fejlesztésére.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1. A  családok  helyzetének  drasztikus 
romlása  miatt  az  elszegényedés  jelei 
tapasztalhatók a gyerekeknél. 

Óvodai  iskolai  odafigyelés, 
jelzések  továbbítása  a 
segítséget  nyújtani  tudó 
szervek  felé,  ruhagyűjtés, 
adományozások 
megszervezése. 

Megvalósult  a  településen  az  adományosztás  és  a 
ruhaadományok szétosztása. Karácsonykor „cipős doboz” 
ajándékozási  akciót  szerveztek  a  településen, 
rendszeresen  érkeznek  ruhaadományok,  amelyek  között 
többnyire gyermekjátékok és könyvek is vannak. 

2. A  mélyszegénységben  élő,  roma 
gyermekek  nagy  részének  a 
szünidőben  történő  étkeztetése  nem 
megfelelően biztosított. 

EU-s  élelmiszer 
segélycsomagokra 
pályázás, 
segélycsomagokra  osztása, 
ingyenes  nyári 
gyermekétkeztetés 
folyamatos  biztosítása 
pályázat útján. 

A nyári  gyermekétkeztetés  pályázat  útján  megvalósult  a 
településen. Minden évben rendszeresen. 
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3. Sok veszélyeztetett gyermek cselleng a 
nyári szünetben. 

Szabadidős  programok 
szervezése,  bővítése, 
folyamatos  biztosítása, 
veszélyeztetett  gyerekek 
bevonása.

A  településen  rendszeresen  megvalósultak  játszóházak, 
általában ünnepkörökhöz kötődően,  a  település kulturális 
intézményében, a Bocskai Várkastélyban rendszeresek a 
gyermeknek és fiataloknak szóló programok, a könyvtár is 
sokat  fejlődött,  ugrásszerűen  nőtt  a  gyermek  olvasók 
száma.

SZENTPÉTERSZEG
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs  kinevezése, 
feladatkörének 
meghatározása  és 
munkaköri  leírásának 
kiegészítése a célfeladattal.

Igen

2
Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt és nem értékel adatokat 
arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett közszolgáltatáshoz való 
hozzáférés  mennyire  biztosított  a 
településen  élő  hátrányos  helyzetű 
emberek  számára,  illetve,  hogy  a 
gyakorlatban  mennyire  veszik 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Közszolgáltatáshoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében.  Adatgyűjtő  és  – 
elemző  munkacsoport 
felállítása,  a  célzott 
adatgyűjtés  megtervezése, 
módszerek  hozzárendelése 
az elvégzendő feladathoz.

Igen, de részleges, nem  teljes körű, szükség lenne még 
hozzá forrásteremtésre pályázatok útján.
 A szükséglet változatlanul fennáll. 
A régi FHT rendszerének megszűnése, átalakítása során 
a családok szinte eltűntek a szociális ügyintézők „szeme 
elől”  A járási feladatok átvállalása révén – a centralizáció 
következményeként – a helyi szakemberek információkat 
veszítenek.

3
A 21-25  év  és  a  46-50  év  közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  a  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya.

Az  állami,  illetve 
önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  21-
25 év és a 46-50 év közötti 
munkanélküliek 
foglakoztatása,  akár 
közfoglakoztatás,  akár 
részmunkaidőben.  Ehhez 
célzott  források  rendelése 
pályázatok  útján, 
amennyiben  lehetőség  van 

Igen.

Helyi  szinten  a  közfoglakoztatás  során  három  típusú 

tevékenység folyik a START munka program során
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erre.

4 A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség.

A  Türr  István  Képző  és 
Kutató  Intézet 
programjainak,  képzéseinek 
folyamatos  figyelése,  a 
lehetőségek  kiaknázása  a 
társadalmi  felzárkóztatás 
segítése  érdekében  (  pl.: 
TÁMOP 5.3.10.) folyamatos 
kapcsolattartás  a  TKKI 
munkatársaival  ennek 
érdekében.

Igen
Mezőgazdasági  programokban  képzések: 
gyógynövényismeret,  mezőgazdasági  növénytermesztés 
és tartósítás. 
Folyamatosan szükség van a képzésekre. Pl. informatikai 
képzés,  A  kistelepüléseken  a  számítógépes 
szakemberekből hiány van.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

TOLD

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1. A  településen  élő  romákról  és  a 
mélyszegénységben  élőkről  nem 
rendelkezik  az  önkormányzat 
releváns adatokkal.

Munkacsoport létrehozása a 
felmérés  elvégzéséhez, 
felmérés  eredményének 
értékelése.

Civil együttműködés, nem volt felmérés. Nem tervezik a 
felmérést,  csak  ha  a  pályázati  kiírások  lehetőséget 
adnának rá. 

2. A településen kiemelkedően magas 
a nyilvántartott álláskeresők között a 
tartós munkanélküliek aránya, ezzel 
nő a nélkülözők, szegények száma.

A  tartós  munkanélküliek 
nagyobb arányú bevonása a 
közfoglalkoztatásba, 
közmunkaprogram  további 
bővítése  a  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtott 
pályázatok alapján.

Közfoglalkoztatással megoldott. Start Kistérségi/belvizes, 
járda, 1 éves programok.
Emberhiány  van,  nincsenek  annyian,  amennyien  az 
önerőt ki tudnák elégíteni.
Helyi képzést indítottak, a központi képzésre a beutazást 
a község oldotta meg, vagy jegyvisszaigénylést  iktattak 
be.

3. A  település  elsősorban  hátrányos 
helyzetű  lakossága  az 
egészségügyi  szűrővizsgálatokon 
alacsony számban vesz részt.

Az  önkormányzatnak  és  a 
helyi  civil  szervezeteknek, 
szociális  és  egészségügyi 
szakembereknek  hasznos 
szerepet  kell  vállalniuk  a 
különböző  betegségek 
kialakulását  megelőző 
szűrővizsgálatok 
népszerűsítésében,  a  helyi 
szűréseken  elsősorban  a 
hátrányos  helyzetű 
csoportok  tagjainak 
részvételét  növelni  kell, 
egészségügyi  szűréseken 
való  lakossági  részvétel 
ösztönzése,a  szűrések 
kiterjesztése  különböző 
egészségügyi  területekre, 
egészségtudatos  életmódra 
nevelés.

Civil  szervezeti  együttműködéssel  szerveztek 
szűrővizsgálatokat  (gyermekek  részére,  Bp-i 
együttműködés,  általános  állapotfelmérés),  tüdőszűrés 
falubuszos  megszervezése,  emlőszűrés  is  hasonlóan. 
Védőnői szakszolgálat csoportos felvilágosítást tartott az 
intézményekben.  Személyes  felkeresések  is  történtek. 
Egyéni tanácsadás keretében.
TÁMOP5.2.56B-10/2:  12-29-éves  korosztályt  érintette 
(foglalkozások, egyéni szinten).
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4. A sportolás kis arányban szerepel a 
lakosság szabadidős tevékenységei 
között.

Sportprogramok 
népszerűsítése,  kiadványok 
megjelentetése;  ösztönözni 
kell  a  különböző  autonóm 
sportszervezetek  létrejöttét, 
amelyek  minden 
korosztályban  felkeltik  az 
érdeklődést  a  sport,  az 
egészséges  és  a 
környezettudatos  életmód 
iránt;  kedvezmények 
biztosításával,  új 
lehetőségek 
megkeresésével, 
szponzorok  felkutatásával, 
ösztönzésekkel kell segíteni 
az  érdeklődők  sportba 
történő bekapcsolódását.

Csapatokat  nem  sikerült  összehozni,  hogy  csapatot 
regisztráljanak.
Rendezvényekbe  kell  beépíteni  ezek  után  a 
sporttevékenységeket.  A  csapat  toborzás  folyamatban 
van. 
Koordináló személy hiánya és helyhiány is közrejátszik.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Közösségfejlesztés Civil  együttműködés:  30  asszony  bevonásával  kezdődött,  célzottan  felépített 
problémákkal kezdenek (21 hónapos program), ha vége van, ezt kellene fenntartani. 
Önkormányzat szakembereivel együttműködve 1. pont elkezdése és végrehajtása.
Életszemléleten való változtatás.

2. Bűnmegelőzés prevenció, megelőzés, (problémák felszínre kerülése)
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A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1.
az  önkormányzat  nem  rendelkezik 
nemekre  érzékeny  adatokkal  az 
önkormányzat  által  felügyelt 
szakterületekre

Adatgyűjtés  módjának, 
adattartalmának, 
résztvevőinek 
meghatározása.

Nemekre érzékeny adatbázis elkészítése.
Nem  készült  ilyen  adatbázis,  védőnői  szolgálat  
gyermeküket  nevelő  nőket  adatbázisában  felvette,  
Igazgyöngy adatai.

2.
a gyermeküket egyedül nevelő nők 
gazdaságilag  és  jogilag 
kiszolgáltatott helyzetben vannak.

a  problémával  érintettek 
beazonosítása,  előadások, 
tanácsadások 
megszervezése, 
tájékoztatók,  kiadványok 
készítése.

A  gyermeküket  egyedül  nevelő  nők  gazdasági 
kiszolgáltatottságának enyhítése.
Közmunkaprogramba  vannak  bevonva,  családbarát  
klubokba  rendeződnek.  Egyéni  és  csoportos  védőnői  
tanácsadás is folyik.

3. nagyarányú  munkanélküliség, 
magas  a  tartós  munkanélküliek 
között  a  nők  aránya, 
elhelyezkedésük nagyon nehéz.

Nők,  elsősorban  tartós 
munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatás  keretében 
történő  foglalkoztatásának 
biztosítása  a  Munkaügyi 
Központhoz  benyújtott 
pályázatok alapján.

Nők,  elsősorban  a  tartós  munkanélküli  nők 
közfoglalkoztatásba történő fokozott bevonása.
Közmunkaprogramba (folyamatosba is) be vannak vonva.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Magas  a  településen  az  50  év 
felettiek  körében  a  regisztrált 
munkanélküliek  számaránya,  a 
munkaerőpiacon  való 
elhelyezkedésük nehéz.

Az  50  év  feletti  regisztrált 
munkanélküliek  fokozott 
bevonása  a 
közfoglalkoztatásba,  a 
Munkaügyi  Központhoz 
benyújtott  pályázatok 

Az  50  év  feletti  regisztrált  munkanélküliek 
foglalkoztatásának növelése.
Közmunkába  való  behívás,  minden  korosztályt,  a  
település  jellegének  megfelelő  közmunkapályázatokat  
nyertek el.
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alapján.

2 Az  idősek  a  bűnelkövetés  során  a 
leginkább  veszélyeztetett  csoport, 
korosztály.

Az  önkormányzat 
tájékoztató  kiadványokkal, 
előadások  szervezésével 
felhívja  a  figyelmet  a 
bűnmegelőzésre. 
Polgárőrség  fokozott 
járőrözése.

Az idős emberek biztonságának támogatása.
Mozgóárusok engedélyhez vannak kötve.  Falugondnoki  
szolgálat  napi  kapcsolata,  házi  segítségnyújtás  
fontossága.  Településőrök  és  polgárőrök  sajnos  
nincsenek, kezdeményezés kellene.

3 Kevés  az  időskorúak  számára  új 
ismeretek  megszerzésére  indított 
program.

Az aktív időskor fenntartását 
segítő,  nyugdíjasok  igényei 
alapján tervezett programok 
pl. internethasználat.

Az  élethosszig  tartó  tanulás  feltételeit  a  nyugdíjasok 
számára is biztosító helyi programok tervezése.
Igényfelmérés során nem igényelték. Klubok sincsenek,  
kevés az időskorúak száma, mozgásokban korlátozottak.

4 Az  idősek  egyre  többen  élnek 
egyedül, elmagányosodás.

Aktivitást  megőrző 
szabadidős, ismeretterjesztő 
programok szervezése.

Az  idősek  esélyegyenlőségének  fenntartása  érdekében 
programszervezés.
A programok minden korosztályra kiterjednek, de az  idős  
korosztály  nagyon  elöregedett,  mozgásukban  
korlátozottak, egészségük sem megfelelő.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

• Polgárőrségre lenne szükség igény van rá, szervezésén gondolkodnak

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1
Nincsenek  pontos  információk  a 
településen  fogyatékkal  élők 
számáról,  koráról,  iskolai 
végzettségéről, 
foglalkoztatottságáról.

Munkacsoport létrehozása a 
felmérés  elvégzéséhez, 
felmérés  eredményének 
értékelése.

Nem történt meg az adatgyűjtés

2 A  közszolgáltatást  nyújtó 
intézmények  akadálymentesítése 
nem teljes körű.

Az  akadálymentesítés 
áttekintése,  pályázatok 
keresése a fejlesztéshez.

Nem  teljes  körű,  a  családsegítő  akadálymentesített,  a 
községi  könyvtár  részben  akadálymentesített,  ideiglenes 
módon megoldott, a hivatal épületét rámpákkal látták el, a 
rendelő  nem  akadálymentes,  a  művelődési  ház  sem 
akadálymentes de megközelíthető. 
A felújítások  feltétele,  az  akadálymentesítés.  Amire  volt 
pályázat,  az  akadálymentesített  lett,  ahol  nem  volt 
felújítás, ott nem történt meg.
A legfontosabb jelenleg az orvosi rendelő rámpával történő 
ellátása.  A  településen  vannak  szellemi  és 
mozgásfogyatékosok  ,  kerekes-székes  is  van  a 
településen.  Kevés az információ az ellátásukról – anyagi 
értelemben.  Gyermekek  között  is  vannak  SNI-s 
gyermekek,  velük  fejlesztő  pedagógus  foglakozik.  Egy 
fejlesztőpedagógus van az iskolában, az egyéb ellátás pl. 
pszichológus a KLIK-en keresztül van megoldva. 

3
Az  önkormányzat  honlapjának 
akadálymentesítése nem megoldott.

Honlap fejlesztése. A honlapot frissítik az aktuális dolgokat feltöltik rá.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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Igazgyöngy  Alapítvány:  ami  belefér  a  segítségnyújtásba,  bárki  is  a  településen 
megkaphatja,  a célcsoport részére bármilyen segítséget megadnak.
Egy fő szellemi fogyatékos személy jár a közösségi eseményekre, rendezvényekre, 
Norvég  civil  programban az  alapítvány 30  asszonyt  vont  be,  a  család  körül  forog  a 
program, előadásokat szerveznek, hívnak alkalmakra, pl. nőgyógyászati előadások  stb.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)ek 

1. A családok  helyzetének  drasztikus 
romlása  miatt  az  elszegényedés 
jelei tapasztalhatók a gyerekeknél. 

Óvodai  iskolai  odafigyelés, 
jelzések  továbbítása  a 
segítséget  nyújtani  tudó 
szervek  felé,  ruhagyűjtés, 
adományozások 
megszervezése. 

Törekvés  van  ,  hogy  a  gyermek  minél  hamarabb 
bekerüljön az óvodai rendszerbe, élelmezés, ellátás, segítő 
szolgáltatások, a szocializációs folyamatokat elősegíti.
Ruhaadományok a településről  régebben voltak, ma már 
az  Igazgyöngy  Alapítvány  végzi,  a  segítségnyújtásban 
közös kommunikáció, közös problémamegoldás történik az 
alapítvány és a szakemberek együttműködésével.
Természetbeni  ellátásban  részesülnek,  de  jelen  van 
bizonyos érzelmi elszegényedés, nem kapnak mintákat és 
jövőképet a gyermekek.
A régebben megszokott  nagycsalád által  nyújtott  érzelmi 
biztonság kezd felborulni. A szegény családoknál az anya 
gyermek kapcsolat az életszakasz elején nagyom erős, de 
viszonylag hamar kezdenek el leválni. 
Baba-mama klubbot  és Tanodát  működtet  az  Alapítvány, 
hogy  attitűd  váltást  érjenek  el  a  helyi  társadalomban. 
Közösségi  teret  és  alkalmakat  biztosítanak  a 
szocializációhoz.
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2. A  mélyszegénységben  élő,  roma 
gyermekek  nagy  részének  a 
szünidőben történő étkeztetése nem 
megfelelően biztosított. 

EU-s  élelmiszer 
segélycsomagokra 
pályázás, 
segélycsomagokra  osztása, 
ingyenes  nyári 
gyermekétkeztetés 
folyamatos  biztosítása 
pályázat útján. 

Megvalósult a nyáron, 55 gyermek kapott étkeztetést. Jó, 
hiánypótló és meg kell tartani a jövőben is. 
Fontos a szülőkben tudatosítani, hogy az élelmiszer érték. 
Az Igazgyöngy Alapítvány főzőklubot  működtet.  Alapvető 
konyhai  ismereteket  is  tanulnak,  főzés,  tálalás  és 
mosogatás folyamatáig.
Ma már nincs EU-s élelmiszercsomag biztosítása, nagyon 
kár, hogy megszűnt.
A  magyar  élelmiszerbankkal  kapcsolatban  van  az 
alapítvány, ők bonyolítják le a csomagok osztását.
Az  önellátásra  is  egyre  nagyobb  szükség  lenne  a 
mélyszegény  családoknál.  Háztáji  gazdálkodás  lenne 
szükséges, de a tudás hiányában vannak. Az Alapítvány 
kiskert programja erre próbál megoldást keresni, közösségi 
kerttel.

3. Sok  veszélyeztetett  gyermek 
cselleng a nyári szünetben. 

Szabadidős  programok 
szervezése,  bővítése, 
folyamatos  biztosítása, 
veszélyeztetett  gyerekek 
bevonása.

Családon  belüli  kapcsolatok  gyengülése,  érzelmi 
elhanyagolódás,  korai  leválás  elindulása.  A  gyermekek 
nem tudnak eszköz nélkül játszani. Az Alapítványnak 3X1 
hetes  tábora  van  a  településen,  ebbe  egyetemistákat 
vonnak be, tanodás táborba,  próbálják  nyáron lekötni  a 
gyermekeket, 2*1 hetes tábor a nyár elején és végén, egy 
katolikus  szervezet  látja  vendégül  az  alapítvány  által 
foglakozott gyermekeket.

ÚJIRÁZ
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs kinevezése.

Van a településen.

2
Nincs  szociális  szolgáltatási 
koncepció,  amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket. 

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  készítése 
szükséges.

Továbbra is fennáll,  de 2000 lélekszám alatti településen 
nem kötelező elkészíteni.

3
Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt és nem értékel adatokat 
arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett  közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mennyire biztosított 
a  településen  élő  hátrányos 
helyzetű emberek számára, ill. hogy 
a  gyakorlatban  mennyire  veszik 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében. 

Továbbra is fennáll.

4 A 46-50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  a  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya.

Az állami, ill. önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  46-
50 év és az 51-55 év közötti 
munkanélküliek 
foglalkoztatása,  akár 
közfoglalkoztatás,  akár 
részmunkaidőben. 

Közfoglalkoztatás enyhíti.
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5 A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség. 

A  TTKI  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében (TÁMOP 5.3.10.)

Aránylag  magas a  szakképzettek  száma a  településen, 
ami visszavezethető a falu történelmére. (mesterségesen 
betelepített település)

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Elenyésző a roma lakosság,  sok a 
vegyes  házasság,  asszimilálódás 
figyelhető meg. 
A betelepített  hontalanokkal  van  a 
legnagyobb  probléma,  önmaguk 
ellátására  képtelenek,  közmunkára 
is alkalmatlanok. 

Rendeletbe foglaltak szerint nyújtják a támogatásokat, melyet 6 havonta felülvizsgálnak 
(a feltételeken enyhítettek)

2.
39  fő  közfoglalkoztatott,  ez  közel 
100%-ban  lefedi  a 
munkanélküliséget.

A Start munkaprogram enyhíti a mélyszegénységet. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Nincsenek  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtések,  elemzések  és 
értékelés  az  önkormányzat  által 
felügyelt minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése. 

Kistelepülés,  ezért  szükségtelennek  tartják  ennek 
létrehozását. 
Évente 6 testületi ülés van, ahol a nőket érintő kérdéseket 
is megtárgyalják. Valamint a jelzőrendszer jól működik a 
településen. 

2 A tartósan munkanélküli 45 év feletti 
és  a  pályakezdő  álláskereső  nők 
száma mindkét esetben magasabb a 
férfiak számánál.

A  megváltozott  képzettséghez 
igazodó képzések eljuttatása a 
45 év feletti tartós munkanélküli 
nőkhöz,  A  pályakezdő 
álláskereső  nők  részére 
munkatapasztalat  szerzés 
biztosítása  – 
közfoglakoztatottként  –  a 
település közitnzézményeiben.

A közfoglalkoztatott  körében nagyobb számban vannak 
férfiak.  A  közintézmények  körében  inkább  nőket 
alkalmaznak. A férfiak jelentős hányada kénytelen munkát 
vállalni külföldön. 

3 Nők  körében  jóval  magasabb  az 
általános iskolával nem rendelkezők 
aránya.

Felnőttképzési  program 
szervezésének felmérése.

Nagyon alacsony a 8 osztállyal nem rendelkezők száma a 
nők  körében,  a  szakmával  nem  rendelkezők  száma 
szintén elenyésző. 
A  képzések  szervezésének  azért  nincs  értelme,  mert 
nincs  álláslehetőség sem. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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A nők nem tudnak ingázni, kötöttebb 
feladatokkal  rendelkeznek,  mint  a 
férfiak (család, gyerek)
Más  településen  (pl.Szeghalom) 
csak úgy tudnak munkát vállalni, ha 
valaki  segít  a  gyerekfelügyeletben 
pl. nagymama stb.

A kisgyermekes anyukák munkába állását segíti  az önkormányzat azzal,  hogy már 2 
éves kort ól járhat a gyermek óvodába. 

Csökmői közös védőnői szolgálat van a településen.
Családon belüli erőszakról nem tudnak. 

A képviselő-testület  5  fős,  ebből  3  nő.  Az  intézményvezetők,  ill.  az  önkormányzati 
dolgozók többsége nő. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  száma  2%-kal 
meghaladja az országos átlagot. 

Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek  számának 
2%-kal  történő csökkentése 
az  önkormányzat  által 
fenntartott 
közintézményeiben  akár 
közhasznú,  akár 
részmunkaidőben  történő 

Az  Önkormányzat  igyekszik  minden  érintettet 
foglalkoztatni, a nyugdíj előtt állókra különösen odafigyel. 
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foglalkoztatással. 

2 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használata  rendkívül 
alacsony.

Lehetőség  keresés  az 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszervezésére. 

Nem valósult meg. 
Probléma,  hogy  sokan  nincsenek  tisztában  az  internet 
fontosságával, azzal, hogy mire lehet használni. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Fogyatékos  személyek  információk 
hiányában  nem  jutnak  hozzá  a 
részükre  járó  pénzbeli  vagy 
természetbeli juttatások. 

Célszerű  megkeresni  a 
fogyatékos  személyek  helyi 
érdekvédelmi  szervezeteit, 
hogy  van-e  tudomásuk 
olyan fogyatékos személyről 
aki  ilyen  természetű 
segítséget  igényelne,  nincs 
e olyan megindított folyamat 
ami  elakadt,  vagy 
nincsenek-e  ilyen  irányú 
tapasztalataik. 

Az  érdekvédelmi  szervezet  jelen  van  a  településen,  az 
adott személyekkel kapcsolatban van.
A jelenlévők szerint  a  fogyatékkal  élők nem szenvednek 
hiányt információk terén, minden őket érintő tájékoztatást 
megkapnak  az  önkormányzat,  családsegítő  szolgálat 
részéről. 

2 Hiányos  adatgyűjtés  a  fogyatékkal 
élők  társadalmi  esélyegyenlőségét 
érintő,  azt  befolyásoló 
foglalkoztatási,  egészségügyi  és 
szociális területen. 

Az  intézményi  adatgyűjtés 
és  adatszolgáltatás  mellett 
az  érintett  csoportok 
érdekvédelmi, 
képviseletének  aktív 
bevonásával  szükséges 

Nem valósult meg. 
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bővíteni  az  információs 
partnerséget  arra 
vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett  vagy  felügyelt 
közszolgáltatásokhoz 
(szociális  ellátás, 
egészségügy,  gyermekjólét, 
közművelődés)  való 
hozzáférés  mennyire 
biztosított  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok 
számára,  ill.  mennyire 
veszik figyelembe azokat. 

3 Nincsenek közösségi programok Felmérni az igényt  a közös 
programok szervezésére. 

Kevés fogyatékkal élőről tudnak a településen. 
A  településen  minden  évszakban  vannak  közösségi 
események  ünnephez  kötötten.  (Újiráz  Szülőfalunkért 
Alapítvány szervezi)

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Minden közintézmény akadálymentes, a posta továbbra sem. 
Közösségi közlekedés: az utcák, járdák szilárd burkolatúak. 
Az Önkormányzat foglalkoztat megváltozott munkaképességű személyt. 
Ügysegéd, családsegítő szolgálat, hivatal segíti az ügyintézésben rászorultakat. 
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 A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Oktatási-nevelési intézmények teljes 
körű akadálymentesítése.

Célzott pályázatok figyelése. Az  óvoda  teljes  mértékben  akadálymentes.  2010-ben 
újították fel. 

2 HH-s  és  HHH-s  gyermekekre 
vonatkozó  adatok  hiánya  az 
életkörülményeikre vonatkozó. 

Az oktatási intézményekben 
névtelen  kérdőíveztetés 
rendszerének  kialakítása, 
megszervezése  adatgyűjtés 
céljából. 

Jelenleg  nincs  HH-s  és  HHH-s  gyermek  a  településen. 
Minden  szülő  munkaviszonyban  áll.  A  rendszeres 
gyermekvédelmi támogatások működnek. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1
Kevés  a  gyermekek  száma  a 
településen. 

VÁNCSOD
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Képzetlen,  hátrányos  helyzetű 
csoportok  kedvezőtlen  munkaerő-
piaci helyzete.

Képzési  programok  az 
elhelyezkedés  esélyének 
növelése érdekében.

Igen
100  fő  képzése:  mezőgazdasági,  háztáji  növény 
termesztés és tartósítás 57 fő részére, konyhai  kisegítő 
képzésben  részesült  2  fő,  gyermekfelügyelő  képzést 
kapott 22 fő, park és kertépítőben 18 fő. Megvalósult az 
intézkedés de folyamatosan benn kell tartani a probléma 
újratermelődése miatt. 

2
Foglalkozáshoz  jutás  és 
foglakoztatásban maradás

Önkormányzati 
munkaprogramok  (hosszú 
távú),  Startmunka 
Mintaprogram  folytatása, 
szociális  szövetkezet 
szervezése.

Igen, részben.
290  fő  vett  részt  közfoglakoztatásban  –  START munka 
programban.  13  fő  diákot  alkalmaztak  nyáron.  14  fő 
digitális  közmunka  képzésben  vesz  részt,  amely 
informatikai  képzés.  Mezőgazdasági  utak  karban 
tartásánál és a TIVIZIG-nél is dolgoznak emberek. 
A  szociális  szövetkezet  szervezése  még  nem  valósult 
meg.

3
Önhibájukon kívül nehéz szociális 
és anyagi helyzetben élők esetében 
kialakult élelmiszer és
 tüzelőhiány.

Természetbeni juttatások 
(élelmiszer, ruhasegély)

Igen
A tüzelőosztás  megvalósult,  256 család  kapott  tűzifát  a 
BM  szociális  tüzelő  programjában.  A  Vöröskereszt 
élemiszert  és  ruhasegélyeket  oszt  rendszeresen  a 
településen.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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1. Fiatalok  sportolásának  feltételei 
nem adottak

A labdarúgó pálya öltözőjének felújítása. 

2. 
Megfelelő  közösségi  terek 
nincsenek

A Művelődési Ház és Könyvtár épületének felújítása és bővítése. Opcionálisan felújítás 
vagy új közösségi tér építése. Ez fontos a roma kultúra valamint a civil szervezetek 
tevékenységének segítése szempontjából.

3.
Az egészségügyi 
szűrővizsgálatokhoz való 
hozzáférés nehéz

Szervezett kitelepülő szűrővizsgálatokra lenne szükség. Tüdőszűrés és rákszűrés 
helyben történő szervezésére lenne szükség.
Orvosi szűrések szükségessége az óvodában, iskola előtt, pl. lúdtalp, gerincferdülés, 
szemészeti vizsgálatok.

4. A gyermekek oktatásának, 
nevelésének feltételei a településen 
nem  vagy megfelelő színvonalon 
adottak.

Óvoda felújítása, bővítése lenne szükséges, udvar felújítására, külső játékok, játszótér 
építésére.
Az iskola alsó tagozatának újraindítása a telpülésen.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Adathiány  a  nők  végzettségével, 
foglalkoztatottságával kapcsolatban.

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása,  amely 
tartalmazza  a  településen 
élő nők iskolai végzettségét, 
képzettségét, foglalkoztatási 
adatait.

Nem, részben

A  kerekasztal  tagok  megállapításai  a  témában:  92  fő 

bevonása  történt  meg  közmunkaprogramba,  ezek 

többsége nő volt.

2 Szakképesítés  hiánya,  elavult 
képesítés.

A  szakképzetlen  vagy 
elavult  képesítéssel 
rendelkezőknek  képzési 
program szervezése.

Igen

Több  tanfolyamot  is  indítottak  a  településen  amelyeken 

sok nő is részt vett. Gyermek és ifjúsági felelős képzésen 

22 fő vett részt ebből 20 fő nő volt. Két fő konyhai kisegítő 

képzésére  is  sor  került,  majd  mezőgazdasági  tartósító 

képzésen 92 fő vett részt, akik többsége szintén nő volt. A 

digitális  közmunka  képzésbe  jelenleg  11  fő  nő  van 

bevonva. 

A  családtervezés  lehetőségével 
nem élnek.

Egészségügyi felvilágosítás, 
tanácsadás.
A  nem  kívánt  terhességek 
elkerülése.  Abortuszok 
számának csökkentése.

Nem

A  védőnő  egyénre  szabottan,  egyéni  esetkezelés 

formájában látja el ezt a feladatot, amely gyermekágyas 

korban és utána is folytatódik egyéni formában.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre
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Családon  belüli  erőszak  látens 
marad

A településen az óvoda 2013. óta változatlan formában működik. Teljes mértékben ellátja 

a gyermekek napközbeni ellátásának feladatát.

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén egyéni módon történik a 

családterezési tanácsadás, ez folyamatosan zajlik. Jelenleg 3 fő hátrányos helyzetű 

kismamáról tudnak a szakemberek a településen.  A családlátogatások szükség szerint 

folyamatosan zajlanak. Folyamatos a fiatalkorú kismamák ellátása, egészségügyi és 

védőnői gondozása.

A nőket érintő erőszakról, családon belüli erőszakról csak nagyon ritkán jut el információ 

a szakemberekhez. A tavalyi év folyamán két eset történt, amely hivatalosan is eljutott a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz. Segítségért fordultak a szolgálathoz egy 

esetben megtörtént a feljelentés is, elmondják a segítő szakembernek a problémát de 

aztán nem teszik meg a hivatalos szükséges lépéseket.

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen a családsegítő és a 

gyermekjóléti szolgálat.

A nők szerepe a közéletben: A településen egy fő női önkormányzati képviselő van. A 

helyben működő intézmények, (Óvoda, Művelődési Ház) szakfeladat ellátási 

intézmények és a hivatalban dolgozók többsége nő.

A településen létező civil közösségeket többségében nők alkotják, hasznos szabadidő 

eltöltés, közösségi élet céljából úgymint az: Alkotókör, El Ritmó Tánccsoport, Angel Linde 

Dance csoport, Fehér Akác Népdalkör.

A településen nem működik kifejezetten a női érdekképviseletet jelentő szervezet.
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Baba – Mama klub

Új intézkedési javaslat: Szükséges lenne a településen egy Baba – Mama klub 

létrehozása amelyben lehetőség lenne kerekítő foglakozások tartására legalább havi 1 

alkalommal, segítené az anya-gyermek kapcsolatot, a fiatal anyák közösségbe kerülését, 

tapasztalatok cseréjét.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Idősek  nappali  ellátása  nincs  a 
településen

Idősek  nappali  ellátásának 
kialakítása a településen

A kerekasztal  tagok  között  tapasztalatai  alapján,  idősek 
klubjára  olyan  formában  lenne  igény  és  lehetőség  a 
településen  mint  egy  „kulcsos”  házként  működne. 
Kezdetben akár egy fő közfoglakoztatott  is  segíthetné a 
klub  indulását  illetve  programok  szervezést, 
klubtevékenységek koordinálását az igénybe vevő idősek 
számára.  Hagyományőrző  tevékenységek,  kézműves 
tevékenységek, beszélgetések, „tea délutánok” helyszíne 
lehetne ez az új közösségi színtér. 

2
Idősek  informatikai  jártasságával 
kapcsolatos adathiány

Adatgyűjtés,  adatbázis 
kialakítása

Volt  a  településen  informatikai  témájú  pályázat,  amely 
meg  is  valósult,  idősek  is  részt  vehettek  ezeken  a 
számítógépes tanfolyamokon.  

A  Művelődési  Ház  akadálymentesítése  megtörtént  a 
településen.
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Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Közösségi  hely  kialakítása  az 
időseknek.

Épület  keresése,  felújítása  esetlegesen  eszközbeszerzés.  Közösségi  helyként 
funkcionálna, az elmagányosodás ellen mentálhigiénés szempontból lenne jelentősége. 
Civil kezdeményezésként is támogatható lehetne egy Nyugdíjas Egyesület formájában. 

A Művelődési Ház kapacitása korlátozott, minden korosztály magas szintű kiszolgálása 
idő hiányában nehéz, ezért szükséges lenne 1 fő közfoglakoztatott, ilyen irányú felvétele, 
aki az idősekkel klubtevékenység szerűen foglalkozna. 

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Közintézmények 
akadálymentesítésének hiánya

Közintézmények 
akadálymentesítése

Megvalósult,  az  orvosi  rendelő,a  kultúrház  és  a 
Polgármesteri Hivatal teljes mértékben akadálymentesített 
lett,  illetve  a  védőnői  szolgálat  is  (amely  az  orvosi 
rendelővel  egy épületben van.)  Az egészségügyi  ellátás 
így  akadálymentesített  épületekben  folyik.  Az  óvoda 
felújítása folyamatban van, így annak akadálymentesítése 
is meg fog valósulni.

160



2
Járdák állapot nem megfelelő Járdák  felújítás, 

karbantartása
A  felújítás  még  nem  történt  meg,  folyamatban  van, 
pályázati  kiírás  figyelése  folyamatos.  A  járdák 
karbantartása  folyamatosan  történik,  A  közintézmények 
előtt,  az  idős  emberek  házai  előtt  illetve  az  elhagyatott 
házak  és  telkek  előtt  is  folyamatosan  elvégzi  az 
önkormányzat a takarítást és a karban tartást.

3
Adathiány a fogyatékkal élők 
számát, ellátási igényét tekintve

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

Kapacitás és forrás hiány miatt nem valósult meg. Kevés 
adat  áll  rendelkezésre  az  önkormányzatnál,  aki  más 
ellátást  kap  azokról  nem  rendelkezik  adattal  az 
önkormányzat.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Szellemi fogyatékkal élők ellátása, fejlesztése folyamatosan történik a településen. Ezek 
a  településen  élő  gyermekek  magántanulók,  utazó  gyógypedagógus  jár  ki  fejleszteni 
őket, a régi iskolában kaptak helyet, hiszen ezeknek a gyermekeknek szükségük van a 
tanuláshoz állandó helyre és pihenőhelyre.
A „mozgáskorlátozottak egyesülete” jelen van a településen, évente legalább egyszer a 
Kultúrházban rendezvényük van, 
Információkért az információkhoz való hozzáférésért a Családsegítő Szolgálathoz és a 
mozgáskorlátozottak egyesületéhez lehet fordulni. 
A megváltozott munkaképességűek helyből Biharkeresztesre és a PIREHAB-ba járnak 
dolgozni.
Helyben  a  foglakoztatás  pályázatfüggő,  az  önkormányzatnál  is,  pl.  a  rehabilitációs 
ellátásokban részesülők támogatással történő foglalkoztatása. 
Házi  segítségnyújtás  működik  a  településen,  az  önkormányzat  mellett  másik  három 
szolgáltató látja el ez ta feladatot. 
A fogyatékkal  élő  személyek  kedvezményei  a  településen:  Orvosszakértői  vélemény 
alapján  kaphatnak  kedvezményt,,  vagyis  a  megfelelő  orvosi  igazolás  esetén  a 
gépjárműadó megfizetése alól kaphatnak mentességet a fogyatékkal élők. De ez szigorú 
elbírálás alá esik.

161



Közszolgáltatásokhoz,  közösségi 
közlekedéshez,  információhoz és a 
közösségi  élet  gyakorlásához  való 
hozzáférés lehetőségei

A településen lévő rendezvényeket többen látogatják rendszeresen. Mozgáskorlátozott 
önkéntes segítő is van alkalmanként. Jellemezően jó a kultúrához, a közösségi élethez 
való  hozzáférés  a  településen.  Az  önkormányzat  segítségével  kisbusz  szállítja  a 
települési, közösségi eseményekre a mozgásukban korlátozottakat. 
A közösségi tevékenységekben részt vesznek pl. a népdalkörben is több mozgásában 
korlátozott személy van.
Pályázati lehetőségeket kell keresni és folyamatosan figyelni a járdák felújítására és a 
buszmegálló felújítására.
Hátránykompenzáló  juttatások:  pályázat  esetén  élelmiszer  segély,  ősszel  zöldség 
csomag osztás  a  településen,  karácsonykor  tartós  élelmiszerekből  csomag,  Szociális 
Tűzifa osztásnál az időseknek és a fogyatékkal élőknek a közfoglalkoztatottak házhoz 
szállították és be is pakolták a tűzifát.  

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  gyermekek  iskolai  szünetekben 
való felügyelete nem megoldott

Ingyenes  nyári  táborok 
szervezése

Megvalósult, az elmúlt két évben volt pályázat kb. 6 hétig 
volt tábor. Ebben az évben is valósult meg, a településen 
önerőből,  az  önkormányzat  támogatásával, 
hagyományőrző népi tábor formájában. 
Folyamatos a pályázatfigyelés és a forráskeresés a nyári 
táborokra,  hiszen  önerő  csupán  korlátozottan  áll 
rendelkezésre.

2
 A  fogyatékkal  élő  gyermekek 
számáról,  szociális  körülményeiről 
nincs adat

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

Adatgyűjtés  nem valósult  meg,  a  szakemberek  egymás 
között  tudják,  ismerik  a  helyzetet.  3  gyermek  van  a 
településen,  akik  rendszeresen  járnak  fejlesztésre.  A 
szakemberek között folyamatos a kommunikáció.
SNI-s gyermekek integrált nevelése történik az óvodában.
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3
Az iskoláskorú gyermekek ellátása 
tekintetében adathiány mutatkozik

Adatgyűjtés, adatbázis 
kialakítása

Nem történ adatgyűjtés, pontos adat nincs melyik iskolába 
hány  gyermek  jár.  Többségében  Berettyóújfaluba, 
Gáborjánba  és  Szentpéterszegre  járnak  a  gyermekek 
iskolába, a szakemberek ismeretei szerint. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Az  önkormányzat  biztosítja  a  jogszabályban  megfelelően  a  rendszeres  gyermekvédelmi 
kedvezményt.
Ingyenes nyári étkeztetés jár a gyermekeknek a településen 0-18 éves korig. 
Művelődési  Házban az ünnepkörhöz tartozó kézműves házak és játszóházak valósulnak 
meg. A rendezvényeken a gyermekprogramok mindenhol jelen vannak. 

2.
Folyamatban van az igényfelmérés az alsó tagozat újraindítására a településen.

3.
VIK, Váncsodi Ifjúsági Klub működik a településen. Folyamatosan biztosítja a településen 
élő fiatalok szórakozási lehetőségeit. 
Szabadidő hasznos eltöltése, családi napok és kerékpártúrák.

VEKERD
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A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs kinevezése.

Az esélyegyenlőségi munkatárs kinevezése megtörtént. 

2
Nincs  szociális  szolgáltatási 
koncepció,  amely  tartalmazná  a 
romák/mélyszegénységben  élők 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 
intézkedéseket

A  szociális 
szolgáltatásszervezési 
koncepció  készítése 
szükséges.

Ennek  elkészítése  valószínűleg  kistérségi  szinten  fog 
megvalósulni 2017-ben. Kétezer lélekszám alatti település 
esetében nem kötelező elkészíteni.

3
Az  önkormányzat  rendszeresen 
nem gyűjt és nem értékel adatokat 
arra  vonatkozóan,  hogy  az  általa 
működtetett  közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mennyire biztosított 
a  településen  élő  hátrányos 
helyzetű emberek számára, ill. hogy 
a  gyakorlatban  mennyire  veszik 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében. 

Kérdőív  készült  a  tűzifaosztás  előtt  adatok  gyűjtése 
céljából. 

4 A  20  éves  és  fiatalabb  és  21-25 
éves korcsoport, valamint az 51-55 
év  56-60  éves  korúak  között 
munkanélküliek  számának 
emelkedése  és  tartós 
munkanélküliek között magas a nők 
aránya. 

Az  önkormányzati 
intézményekben  a  tartós 
munkanélküli  nők  és  a  20 
éves és fiatalabb és a 21-25 
éves korcsoport, valamint az 
51-55  év  56-60  éves  korú 
munkanélküliek 
fogalakoztatása,  akár 
közfoglalkoztatás, akár start 
mezőgazdasági 

A  közfoglalkoztatás  lefedi  a  településen  lévő 
munkanélküliséget. 
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mintaprogramban.

A  munkaerő-piaci  hátrányokkal 
küzdők  körében  alacsony  a 
versenyképes képzettség. 

A  TTKI  programjainak, 
képzéseinek  folyamatos 
figyelése,  a  lehetőségek 
kiaknázása  a  társadalmi 
felzárkóztatás  segítése 
érdekében (TÁMOP 5.3.10.)

A fiataloknak  nincs  kellő  munkatapasztalata,  az  idősek 
pedig elavult szakmákkal rendelkeznek. 
Átképzések  voltak:  mezőgazdasági,  kertépítő,  ill. 
alapkompetencia képzés.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Zsáktelepülés,  ez  halmozza  a 
problémákat. 

Furta-Vekerd összefogása jellemző. 

Pályázat  révén  szeretnének 
kialakítani  egy  tantermet  a 
polgármesteri  hivatal  épületében, 
ahol a képzések kapnának helyet. 
A  templom  környékét  is  tervezik 
felújítani turisztikai szempontból.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Nincsenek  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtések,  elemzések  és 
értékelés  az  önkormányzat  által 
felügyelt minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése. 

A  szociális  tűzifa  osztásnál   történt  felmérés  a  HEP 
referens és a szociális ügyintéző által. 

2 A tartósan munkanélküli 45 év feletti 
és  a  pályakezdő  álláskereső  nők 
száma mindkét  esetben magasabb 
a férfiak számánál.

A  megváltozott  képzettséghez 
igazodó képzések eljuttatása a 
45 év feletti tartós munkanélküli 
nőkhöz,  A  pályakezdő 
álláskereső  nők  részére 
munkatapasztalat  szerzés 
biztosítása  – 
közfoglakoztatottként  –  a 
település közintézményeiben.

Vekerden  mindenki  foglalkoztatva  van.  Furtán  is 
dolgoznak.  Pályázati  kiírás  esetén  hűtőházat  építenek, 
ahol a nők többségben lesznek foglalkoztatva. 

3 Nők  körében  jóval  magasabb  az 
általános iskolával nem rendelkezők 
aránya.

Felnőttképzési  program 
szervezésének felmérése.

Még nem valósult meg. 

4 A  Gyes-en  lévő,  illetve  a 
kisgyermekes anyukák a munkából 
való  kiesése  miatt  elvesztik 
képzettségük naprakészségét.

Készségfejlesztő, 
szocializációs  tréningek, 
foglalkoztathatóságot  elősegítő 
szakmai  képzések 
megismertetése, 
célszemélyekhez  történő 
eljuttatása a településen.

A településen nincs aktualitása, jelenleg nincs kismama, 
gyed-en lévő nő. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Kapcsolati erőszakról nem tudnak. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Az  55  feletti  tartós  munkanélküliek 
száma  jelentősen  meghaladja  az 
országot. 

Az  55  év  feletti  tartós 
munkanélküliek számának 2 
%-kal  történő  csökkentése 
az  önkormányzat  által 
fenntartott 
közintézményeiben  akár 
közhasznú,  akár  a  start 
mezőgazdasági 
közmunkában,  akár 
részmunkaidőben  történő 
foglalkoztatása. 

55 év feletti tartós munkanélküliek foglalkoztatása a
közmunka programban megvalósult. 

2 Az  idősebb  korosztály  számítógép 
és  internet  használata  rendkívül 
alacsony.

Lehetőség  keresés  az 
igényfelmérés  és 
igényfelkeltés  után  egy 
számítógépes  ismereteket 
nyújtó  tanfolyam 
megszervezésére. 

Idősek élethosszig való tanulásának támogatása.
Ennek  megvalósulása  folyamatban  van.  Feltérképezése 
az idősek klubjában (szeptember, október), megvalósulás 
(december).
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3 A településen az idősek társadalmi, 
kulturális,  civil  életben  való  aktív 
részvétele igen alacsony. 

Idősek  körében  a 
társadalmi,  kulturális,  civil 
életben  való  részvétel 
lehetőségeinek  a 
feltérképezése  annak 
alacsony igénybevétele. 

Idősek klubja működik a településen.
Egyre  több  program  megvalósításába  vonják  be  az 
időseket, melyeket kifejezetten nekik szerveznek. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Orvosi rendelő, művelődési ház egy 
épület. 

Egészséges művelődési ház c. projektként pályáznának a TOP-ba, ennek elkészülési 
határideje 2018. dec. 31. Cél a fűtéskorszerűsítés (levegőkazán, napkollektor).

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 A  foglalkoztatáshoz  jutás  és  a 
foglalkoztatásban való megmaradás 
felkészült  támogató  személyek 
hiányában nem valósul meg. 

Megfelelő  szakértelmű 
segítők  igénybevétele  pl. 
foglalkoztatási  mentor, 
tanácsadó  rehabilitációs 
szakmérnök. 

Folyamatban van a foglalkoztatási  mentor megkeresése, 
szakmai kerekasztal megbeszélés. 

2 Fogyatékos  személyek  információk 
hiányában  nem  jutnak  hozzá 
részükre  járó  pénzbeli  vagy 
természetbeni juttatásokhoz. 

Célszerű  megkeresni  a 
fogyatékos  személyek  helyi 
érdekvédelmi  szervezeteit, 
hogy  van-e  tudomásuk 
olyan  fogyatékos 
személyről,  aki  ilyen 
természetű  segítséget 

Helyi  érdekvédelmi  szervezet  megkeresése.  Tanácsadó 
meghívása. 
Partnerség  keresése  fogyatékos  személyek  helyi 
érdekvédelmi szervezetével.
Egy  hónapban  egyszer  fogadónap  szervezése  a 
megváltozott  munkaképességűek,  fogyatékkal  élők 
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igényelne,  nincs  e  olyan 
megindított  folyamat  ami 
elakadt,  vagy  nincsenek-e 
ilyen irányú tapasztalataik. 

ellátásával kapcsolatban.  

3 Hiányos  adatgyűjtés  a  fogyatékkal 
élők  társadalmi  esélyegyenlőségét 
érintő,  azt  befolyásoló 
foglalkoztatási.  Egészségügyi  és 
szociális. 

Az  intézményi  adatgyűjtés 
és  adatszolgáltatás  mellett 
az  érintett  csoportok 
érdekvédelmi, 
képviseletének  aktív 
bevonásával  szükséges 
bővíteni  az  információs 
partnerséget  arra 
vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett  vagy  felügyelt 
közszolgáltatásokhoz 
(szociális  ellátás, 
egészségügy,  gyermekjólét, 
közművelődés)  való 
hozzáférés  mennyire 
biztosított  a  hátrányos 
helyzetű  csoportok 
számára,  ill.  mennyire 
veszik igénybe azokat. 

A kérdőív nem terjedt ki teljes körűen a fogyatékkal élők és 
megváltozott munkaképességűek helyzetére. 
Fogyatékkal  élőre  vonatkozó  adatgyűjtés:  milyen 
ellátásban részesülnek. 

4. A  közszférában  arányuknak  nem 
megfelelő  mértékben  dolgoznak  a 
fogyatékkal  élő  munkavállalók  a 
településen. 

Fogyatékkal  élők  kapcsán 
felmérni  a  helyi 
közszférában  a 
foglalkoztatás lehetőségeit. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák
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Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1. Ravatalozó akadálymentesítése. Pályázat keretében. 

2. Foglalkoztatás: a nyugdíj előtt állók foglalkoztatva vannak közmunka programban.
Egészségügyi hozzáféréssel nincs probléma: állandó orvosi szolgálat van, 
fiókgyógyszertárral.
Házi segítségnyújtás működik: önkormányzat+ 2 szolgáltató.
Idősek nappali ellátása: klubfoglalkozások, jelenleg szervezés alatt áll, ötletláda, kinek 
mire van szüksége.

 A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1 Jelzőrendszeri  tagok 
kommunikációjában  hiányos 
jelzések  miatt  maradhatnak  rejtve 
problémák. 

A  gyermekvédelmi 
jelzőrendszerben érintett tagok 
éves  tanácskozás  számának 
emelése (évente 2-re:  október 
ás április)

Jelzőrendszeri szolgáltatás aktívan működik a településen. 
Kevés a gyermekszám a településen. 

ZSÁKA

170



A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  nyilvántartott  munkanélküliek 
között  magas  számban  fordulnak 
elő  az  alacsony  iskolai 
végzettségűek.

Tanfolyamokkal, 
képzésekkel  elősegíteni  a 
képzettség megszerzését, a 
munkaerőpiacon  való 
foglalkoztatás, 
elhelyezkedés  esélyének 
növelése  érdekében 
folyamatos  kapcsolattartása 
Türr István Képző és Kutató 
Intézet  munkatársaival, 
felzárkóztatási  projektekben 
lehetőség szerint részvétel

A  TKKI  19  főt  eredményesen  képzett  háztáji 
növénytermesztési és tartósítási tanfolyamon. 
A START munkában kertészeti gazdálkodás folyik, amely 
alapanyag  termelést  jelent  a  település  konyhájára.  A 
kertészeti  gazdálkodás  mellett  erdészet,  energiafűz 
ültetvényen való munkavégzés is megjelent. Megvalósult 
továbbá alapkompetencia fejlesztés, képzés, kompetencia 
felmérések,  a  közmunkaprogramot  megelőző  képzések, 
amelyek főként mezőgazdasági jellegűek.

2
Korai  gyerekszülés,  káros 
szenvedélyek,  (cigi,  alkohol, 
internet, média) függőség  jelenléte 
a  leszakadó  társadalmi 
csoportoknál.

Továbbtanulási,  felkészítés 
a  felelős  családtervezés, 
tartalmas,  rendszeres 
mindennapi  élet,  napi 
életritmus  kialakításának 
segítése  prevenciós  és 
tájékoztatós 
tevékenységgel.  Ehhez 
munkaterv  készítése  és 
célzott  pályázati  források 
folyamatos  figyelése  és 
bevonása.

A  Bihari  Gyermekesély  programban  Baba-Mama  klub 
valósult meg a védőnő és az iskola segítségével.
Előadás  a  családban  jelentkező  munkanélküliség, 
eladósodás kezelésére. 
Az iskolában a szülők részére is tartanak drogprevenciós 
előadásokat. 

3
Nincs  kijelölt  esélyegyenlőségi 
munkatárs.

Esélyegyenlőségi 
munkatárs  kinevezése, 
feladatkörének 
meghatározása  és 
munkaköri  leírásának 
kiegészítése a célfeladattal.

Kijelölésre került a HEP felelős
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4 Az önkormányzat nem gyűjt és nem 
értékel  adatokat  arra  vonatkozóan, 
hogy  az  általa  működtetett 
közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  mennyire  biztosított  a 
településen  élő  hátrányos  helyzetű 
emberek  számára,  illetve,  hogy  a 
gyakorlatban  mennyire  veszik 
igénybe ezeket a szolgáltatásokat.

Közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés  és 
igénybevételének  mérése 
és értékelése a településen 
élő  hátrányos  helyzetűek 
körében.  Adatgyűjtő  és  – 
elemző  munkacsoport 
felállítása,  a  célzott 
adatgyűjtés  megtervezése, 
fenntarthatósága  és 
folyamatosság 
megtervezése,  módszerek 
hozzárendelése  az 
elvégzendő feladathoz.

Forráshiány és humán erőforrás hiány miatt nem valósult 
meg.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1.
Mélyszegénységben, 
szegénységben  élők  lelki 
gondozása nem megoldott

A Mozgáskorlátozottak Egyesületével közösen a mélyszegénységben élők számára 
szükséges lenne egy mentálhigiénés ellátás megszervezése.
Mentálhigiénés programokra lenne szükség: nincs önbizalmuk, életcéljuk, élet – és 
háztartás vezetési ismereteik. Nincsenek megfelelő ismereteik a gyermekneveléshez, 
szervezett keretek között képzésre lenne szükség.
A jövőkép megléte összefügg a foglakoztatással. Ahol nincs munka, ott a gyermek nem 
látja a mintát, másféle jövőkép alakul ki, illetve nem alakul ki jövőkép. Összességében a 
kisgyermekes családoknál fontos lenne  életvezetési tanácsadás, hogy a jövő generáció 
életképét segítse.

A nők helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)
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1 Az alacsony iskolai végzettségű női 
munkanélküliek  száma 
folyamatosan növekszik.

Közmunka  során  a  női 
munkaerőt  igénylő 
munkaprogramokban  való 
részvétel  szorgalmazása.  A 
programba  nők  számának 
emelése,  ennek  érdekében 
akár  célzott  források 
lehívásával.

A közfoglalkoztatásba bevont  nők többségben vannak a 
férfiakhoz képest,  2014-ben 17 főből  5  nő  értékteremtő 
munkába lett bevonva, majd 11 nő a következő évben. 
Mezőgazdasági munkás képzésbe bevontak közül 20-ból 
16 fő nő volt. Az intézkedéssel sikerült elősegíteni a nők 
foglakoztatását.  2015-ben  mezőgazdasági  munkába  36-
ból 22 nő volt, illetve községi kommunális feladatokra 7 fő 
nő van bevonva.

2 Nincsenek  nemekre  érzékeny 
adatgyűjtések,  elemzések  és 
értékelés  az  önkormányzat  által 
felügyelt minden szakterületen.

Helyi  esélyegyenlőségi 
információs,  adatgyűjtő  és 
adatelemző  munkacsoport 
működtetése.  Általuk  az 
adatgyűjtés  módszerének 
megtervezése,  kivitelezése 
és  a  begyűjtött  adatok 
elemzése,  frissítése  és 
kezelése folyamatosan.

A településen  nem  áll  rendelkezésre  sem  anyagi,  sem 
humán erőforrás az adatgyűjtésre. A települési kerekasztal 
megállapítása  szerint  járási  szintem  kellene  szociális 
témájú  adatgyűjtést  megvalósítani.  Pályázati  forrást  kell 
keresni az adatgyűjtés és a kiértékelés megvalósítására.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

1 Baba-Mama Klub hiánya

Egészségfejlesztő előadások 
tartására lenne szükség

A védőnői és a háziorvosi feladatok ellátása a településen megoldott. 
Havi egy alkalommal szükség lenne Baba-Mama Klubra amely korábban a 
Gyermekesély program segítségével működött a kisgyermekes anyukáknak a 
tanácsadóban. Erre jelenleg is lenne igény a településen.  A volt teleház épülete 
alkalmas lehetne egy felújítás után egy ilyen Baba-Mama Klub helyszínéül, de erre 
pályázati forrásokat kell keresni. 
Iskola: egészségfejlesztő előadások tartására folyatására lenne szükség az adott 
korosztályoknak megfelelően.  Az óvodában is lehetne tematikus szülői értekezleteket 
tartani pl. fertőző betegségekről előadásokat, ismeretterjesztő, tudásbővítő 
beszélgetések tartása.
A védőnői tanácsadóban jelenleg nincsenek játékok, a Baba-Mama Klubhoz is 
szükséges lenne játékokat beszerezni. A működéshez szükséges eszközök megvannak 
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a tanácsadóban, de lehetőség szerint a meglévő eszközök modernizálása indokolt lenne 
(pl. új baba mérleg beszerzése)

Családon belüli erőszak A nőket érintő erőszak a településen: a szakemberek véleménye szerint előfordul, de az 
áldozatok is tagadják, a szakemberekhez sem fordulnak hivatalos formában segítségért. 
Ennek oka lehet a megfélemlítés. Volt már rá példa, hogy bántalmazott nőt menekítettek 
ki,  de  két  hét  után  visszatért  a  bántalmazójához.  Nincs  igény  a  családoknál 
azintézkedésere.
A  településen  krízishelyzetben  a  Bihari  Szociális  Szolgáltató  Központ  segítő 
szakemberihez lehet fordulni.
A  nők  szerepe  a  helyi  közéletben:  A  képviselőtestületben  1  fő  női  önkormányzati  
képviselő van. A civil szervezetek és a helyben működő intézmények vezetői nők.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
Nagyon magas (20% feletti)  az 50 
év  feletti  regisztrált  munkanélküliek 
aránya

Hosszabb  távú 
közfoglalkoztatási 
programba  történő 
bevonásuk  a  lehetőségek 
szerint.  Források  lehívása 
az  55  év  felettiek 
foglakoztatása érdekében, a 
közmunkaprogramban 
számuk emelése

2015-re  vonatkozóan  11  fő  55  év  feletti  dolgozik 
közmunkában,  a  férfiak  száma  több.  Jelenleg  a 
településen  a  közfoglakoztatás  jelenti  az  egyedüli, 
nagyobb létszámú foglalkoztatási lehetőséget. 
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Szociális  ellátás:  az  idősek  részére  adott  a  nappali 
szociális ellátás, az idősek klubja, maximális létszámmal 
működik, nagy az igény rá a településen. 
Az  Idősek  Klubja  nyitott  intézmény,  tagja  a  Megyei 
Nyugdíjas  Szövetségnek,  jó  kapcsolatot  ápol  a 
Mozgáskorlátozottak  Egyesületének  megyei 
szervezetével.
A klubbot  támogatja  a  Segíts  és  Támogass  Alapítvány 
2002 óta.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Tárgyi  eszköz/  informatikai  eszköz 
igény az Idősek Klubjában

Kirándulások Szervezése

Igény van a számítógépes ismeretek fejlesztésére. Az intézménynek erre nincs megfelelő 
számítógépe.  Partner  a  helyi  könyvtár,  a  „Kattints  rá  Nagyi!”  programot  kellene 
újraindítani.  Csak  külső  helyszínen  tudják  jelenleg  megoldani  a  számítógépes 
ismeretbővítést.
Nagy  a  forrásigénye  a  buszbérlésnek.  Évi  4  alkalommal  igyekeznek  kirándulást 
szervezni, az önkormányzat segít, de kicsi a 8 személyes busz. A nagyot az egyre több 
nehéz mozgású miatt nehéz megtölteni, közepes méretűnek pedig a km díja majdnem 
annyi mint a nagyé.

Akadálymentes  fürdőszoba 
felújítása az idősek klubjában

Egészségmegőrző  programok  a 
településen

Fürdési,  mosási  lehetőség van  az  Idősek Klubjában annak,  akinek nincs  otthon erre 
lehetőség. Az akadálymentesítés rendben van, de szükséges a modernizálás és felújítás. 
Fejlesztések, kapaszkodók, kiemelők cseréjére lenne szükség.

A klub  helyet  tudna  biztosítani,  központja  lehetne  egy egész  települést  megmozgató 
egészségmegőrző programsorozatnak, színvonalas vetélkedőkkel, kitekintéssel a falura, 
a helyben folytatott tevékenységekre.
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Felvilágosító,  tájékoztató 
programokat  biztosítanának  a 
Hatóságok/  Kormányhivatal  az 
időseknek
Napi  tanácsadások,  bűnmegelőzési 
előadások

Kormányhivatalok előadások formájában tájékoztathatnák az időseket (helyszín: Idősek 
Klubja) hol mit lehet elintézni, adott problémával hová fordulhat az idős ember.

Mentális,  életvezetési,  idős  kori  egészségmegőrző  előadások,  bűnmegelőzéssel, 
lakásbiztonsággal kapcsolatos előadásokra is lenne igény az idősek körében

Padok  száma  és  elhelyezése  a 
településen

Az idősek mozgását, közlekedést könnyíti ha több pad van a köztereken ahol le tudnak 
ülni, ha elfáradtak. Ne csak a főtereken és főutcán legyenek padok, hanem lehetőség 
szerint a mellékutcákban is, egymástól meghatározott távolságban.

A fogyatékkal  élők és a megváltozott munkaképességűek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  kulturális  programok, 
rendezvények  elérése  nem 
biztosított  a  fogyatékkal  élők 
számára  az  akadálymentesítés 
hiányából adódóan. 

A  kultúrház  teljes  körű 
felújítása  és 
akadálymentesítése  az 
egyenlő  esélyű  hozzáférés 
érdekében. Ehhez kötődően 
pályázatok figyelése, célzott 
források  lehívása  a 
megvalósítás érdekében.

Pályázati  forrásból sikerül a kultúrházat,  azaz Közösségi 
Központot  korszerűsíteni.  A  településen  pályázatok 
lehetőségek  kihasználásával  más  épületeket  is  sikerült 
korszerűsíteni.

2
Gyalogjárdák,  belterületi  utak 
leromlott állaga

Kistérségi  startmunka 
mintaprogram  kertében 
közfoglakoztatással  tovább 
folytatni  a  járdaépítést, 
valamint  pályázati 
támogatásból  a  belterületi 
utak  felújítása  és 
karbantartása.  Ehhez 
kötődően tervek készítése a 

Ez pályázati forrásból lehetséges. 2013-ban építtettek kb. 
800 m – a település központjában térköves -  megfelelő 
szélességű  gyalogjárdát,  amely  2014-ben  folytatódott 
akkor  kb.  1  km járdát  sikerült  építeni,  a  rossz  állapotú 
sürgősen  felújítandó  gyalogjárdákkal  kezdték  a 
munkálatokat. 
2014-ben kb. 20 millió Ft. pályázati forrás felhasználásával 
belterületi utak is felújításra kerültek. 
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kivitelezéshez,  pályázati 
lehetőségek  figyelemmel 
kísérése,  célzott  források 
megnyílása esetén pályázat 
benyújtása  a 
megvalósításhoz.

A  közszolgáltatásokhoz  való 
hozzáférés nem megoldott mindenki 
számára a településen.

Pályázat  útján  kisbusz 
beszerzése,  és  támogató 
szolgálat  beindítása.  Ehhez 
kötődően pályázati  források 
figyelése,  beruházás 
megtervezése  és  nyertes 
pályázat  esetén 
megvalósítás.

Pályázat útján 8 személyes kisbuszt nyert a település. 
Továbbá az Idősek Klubja külön gépkocsival rendelkezik.

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

Sikerült minden problémát kezelni, a járda és útépítési program folytatódik.
A  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete:  A  fogyatékkal  élők  helyzetét  közösségi  szinten 
könnyítik,  ahogy  lehet.  A  fogyatékos  nappali  ellátás  jól  működik,  Az  enyhe  fokban 
mozgásában  akadályozottak  részére  is  az  egyesület  2  heti  rendszerességgel 
fogadóórákat tart, információkat biztosítanak számukra. 
A közösségi életbe mennyire lehetne jobban bevonni a mozgásukban akadályozottakat. 
Az Idősek Klubjával közösen gasztronómiai,  egészségmegőrző, kulturális programokat 
valósít meg. 
A programokra a szállítást a település önkormányzata is segíti.
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Mentálhigiénés programok Mentálhigiénés programok szerevése, hogy a fogyatékkal élők a helyzetüket jobban el  
tudják fogadni, - elsősorban akik „szerzett” fogyatékossággal élnek. 
2014.  tavaszán  a  Mozgáskorlátozottak  Hajdú-Bihar  Megyei  Egyesülete  és  az 
Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött.
Pályázati lehetőségek figyelése, mentálhigiénés programok szervezése, a helyi  Idősek 
Klubjánka bevonásával, partnerségben a Segíts és Támogass Alapítvánnyal.

Minden közszolgáltatás a településen elérhető, akadálymentesítettek, a  busz közlekedés 
megfelelő a településen.

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Sorszá
m

Problémák Intézkedések Eredmények megvalósulása (Igen/Nem, Indoklás)

1
A  szabadidő  megfelelő  hasznos 
eltöltésének   lehetősége  nem 
biztosított  a  megfelelő 
infrastrukturális és intézményi háttér 
hiánya miatt.

A  kultúrház  teljes  körű 
felújítása  és 
akadálymentesítése  az 
egyenlő  esélyű 
hozzáférhetőség érdekében. 
Ehhez kötődően pályázatok 
figyelése,  célzott  források 
lehívása  a  megvalósítás 
érdekében.

Megvalósult a kultúrház felújítása. 

Meg nem valósult intézkedések, problémák

Sorszá
m

Problémák (Régi/Új) Intézkedések, javaslatok a fejlesztési lehetőségekre

178



13 év a születések száma 20 fő alatti, 42 fő a 3-5 évesek száma, az állandó lakosok 
között. Az iskolás korú gyermekek száma 120 fő.

Az óvodában 39 gyermek jár. Sok a költözködés a hátrányos helyzetű családoknál. A HH-
s 6 fő, HHH-s 18 fő. Ritkán jutnak el élménygazdag, fejlesztő hatású programokra. Az 
óvodában rendszeresen vannak plusz programok, zenés interaktív előadások, elég drága 
egy ilyen  előadás.  Egyre  kevesebb  a  támogató,  egyre  kevesebb  a  pályázat  is,  nem 
tudnak pályázni, a szülőket anyagilag nem lehet terhelni.
Az óvoda a kultúrházban tartja az évzáróit.
A tornateremben vannak a kisebb előadások, kisebb mozgásfejlesztő programok.
A kultúrházban több az iskolával közös program valósulhat meg.
Az alapítvánnyal közösen Mikulás váró teadélután.
Hagyományőrző  program  lehetősége:  közös  kemencézés  az  idősek  klubjával, 
generációk egymáshoz közelítése. 
Közös idősek napi  program az óvoda és az  idősek klubja,  a  generációk  egymáshoz 
közelítésében fontos. Az idősek klubja tagjai is járnak az óvoda rendezvényeire.
Kevés  a  lehetőség  Berettyóújfaluban  a  moziban  programra,  gyermekeknek  szóló 
moziműsor  decemberig  nem  várható.  Ha  több  településnek  lenne  erre  igénye,  újra 
lehetne szervezni vetítéseket.
A Bihari Múzeummal jó a zsákai óvodának a múzeumpedagógiai szakmai kapcsolata. 
Szerencsés, hogy közel van a buszmegállóhoz a Múzeum.
Kapcsolatok ápolása a környező települések óvodáival.
Berettyóújfaluban a vasúti közlekedéssel is megismerkedhetnek a zsákai gyermekek. 

Családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat:  A  veszélyeztetett  és  hátrányos  helyzetű 
gyermekek száma nő, a beköltözők is hátrányos helyzetűek. 30 fő alapellátásban van, 
szakellátásban 17 gyermek van,  34  családdal  van kapcsolatban a  szolgálat.  Heti  18 
órában nyújtanak szolgáltatást.. Probléma a tankötelezettség nem teljesítése, a 16 évet 
sem teljesítik. A szülők sem tudnak mit kezdeni a gyermekkel, ha nem akar járni. Annak a 
tanévnek a végéig tanköteles, amikor betölti a 16-ot.
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Megszaporodtak a 16 év alatti terhességek a településen, sokszor az apa is 18 év alatti  
és többször más településen él.
A drog jelenlét nem bizonyított a településen, de információk vannak róla, többnyire olyan 
bódító anyagokat alkalmaznak, ami nincs éppen tiltólistán. 
A gyermekek számára nincs jó példa, példakép, nem látnak életcélt.
Van a hátrányos helyzetű családoknál is aki dolgozik és az iskolából kimaradt gyermekét 
is viszi magával, ő legalább ezt megtapasztalja, de van olyan család is ahol a gyermek 
csak azt látja, hogy nem dolgoznak szülei, este szórakoznak, napközben pihennek.
Van olyan  óvodás gyermek,  aki  a  foglakozásokról  szóló  beszélgetésen az  mondta  a 
pedagógusnak, ha ő felnő, közmunkás szeretne lenni. Ezt látja, és ebben szocializálódik. 
Már legalább két generáció felnőtt, akik nem tudnak önellátásra termelni, magukat ellátni, 
magának  otthon  megtermelni,  ami  pénz  nélkül,  otthon  megteremthető.  Fogyasztói 
társadalomban  élünk,pénzért  megvásárolni  a  javakat,  de  ehhez  bevételre  és  pénzre 
lenne szükség. A fogyasztásra a szükséglet megvan, de nincs hozzá forrás. Megoldás 
lehetne az idősektől  megtanulni  azokat  a  dolgokat,  amelyeket  még tudnak,  háztartás 
gazdálkodásban, tésztát gyúrni, termelni, háztáji kisegítő gazdálkodást folytatni. Sajnos 
nincs igény ezek megtanulására a hátrányos helyzetű családok körében.

A gyermekjóléti szolgálatnál régebben volt forrás játszóházra, táborokra, de ezek két éve 
forráshiány miatt nem valósulnak meg.

Baba-mama  klub:  a  0-3  éves  gyermekeknek  és  szüleiknek  kellene.  A  védőnői 
szolgálatnak  erre  alkalmas  helye  nincs,  de  a  faluban  van  hely,  ahol  meg  lehetne 
valósítani.  A gyermeket  közösségbe  lehet  így  vinni.   2014-ben  volt,  igény  lenne  a 
folytatásra.
Eszközökre  és  helyre  lenne  szükség.  A  védőnői  szolgálatnak  régiek  a  bútorai  és 
eszközei, újításra lenne szükség. Nagy a vándorlás, minden héten volt ki-be költözés a 
településen. A beköltözők hátrányos helyzetű nagycsaládok, többször 10 fő felett. 
Csökken a születések száma. kb. 12-14 születés van évente. Fontos lenne, hogy az ide  
születő gyermekek ide járjanak óvodába és iskolába. Több gyermeket a szülei viszik el a 
Furtára, Berettyóújfaluba óvodába és iskolába. 

Az iskola épülete jól felszerelt felújított iskolaépület.
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Intézkedés:  hasonlóan  a  mélyszegénységben  élőknél,  olyan  pályázatot,  programot 
keresni,   amely életvezetési  tanácsadáson,  életvezetésen,  háztartásvezetésen alapul. 
Térségi  lehetne,  több  település  közösen  pályázhatna,  hogy  felkészült  szakemberek 
járhatnánk a településekre.
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