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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseivel, Besenyszög Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az  

• elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más 
dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.  

• Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

A település bemutatása 

 

 
1. kép Besenyszög Város 

 
Besenyszög, Jász-Nagykun-Szolnok megye szívében, Szolnoktól mintegy 20 km-re északra, a Millér nevű 
vízfolyás partján fekszik. A települést a Szolnok-Besenyszög közötti bekötőút kapcsolja a megyeszékhelyhez. 
Munkaerővonzás szempontjából és egyéb funkciók tekintetében Besenyszög Szolnok vonzásához tartozik. A 
napi 15-20 autóbusz-járatpár intenzív tömegközlekedési kapcsolatokra utal. Az 1910-es évek elején 
megfogalmazódott a Szolnok-Besenyszög-Kisköre-Tiszanána-Füzesabony helyiérdekű vasút építésének 
terve is, de erre az I. világháború kitörése miatt nem került sor. 
Besenyszög a „Magyarország kistájainak katasztere” besorolása szerint az Alföld Közép-Tisza-vidékén 
fekszik, széles határa (13808 ha) két kistájra, a Szolnoki-ártérre és a Jászságra is kiterjed. Felszínét 

 
1 Gazdasági Program, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia, 
Településrendezési Terv, Településszerkezeti Terv, Településfejlesztési Koncepció, Akcióterületi Terv.  
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alapvetően a kifejezetten enyhe reliefű ártéri formák uralják, elhagyott folyómedrek, morotvák rendkívül 
gazdag hálózata ékesíti a vidéket. Éppen ez a vízhálózat adja a település egyedi adottságát, a Millér- 
csatorna átszeli a települést, pihenési, tanulási, sportolási lehetőséget biztosítva az ökológiai folyosó 
mentén. A terület madárfaja és sziki növényvilága egyedülálló. 
 
Besenyszög területe már a neolitikumban és a honfoglalás előtt is lakott volt. A település neve a Bessen 
nevű vízfolyással van kapcsolatban, mely elnevezés feltehetően a besenyő nép emlékét őrzi. A mai 
Besenyszög ugyanis négy középkori , elpusztult falu – Szög, Szentiván, Fokorú és Szászberek – helyén jött 
létre a XVIII. század második felében. A négy falu sorsa török hódoltság időszakában  kezd közös lenni, s úgy 
tűnik , hogy ebben az időszakban mindvégig lakott helyek maradnak a falvak. Az 1670-80-as években 
azonban mindegyik települést lakatlan pusztaként említik az összeírások. Szög pusztát Eszterházy Károly 
egri püspök 1764-től, majd 1771-től jobbágyokkal és kisnemesekkel telepítette be, melynek 
következményeként 1771-1774 között Szögből és Szentivánból új falu jött létre, melyet Besenyszögnek 
neveztek el. Ebben az időben a község és a hozzá tartozó földterületek a szatmári káptalan, az Orczy, 
Eszterházy, Halasi család, a Thalabér örökösök és Telek István birtokában, tulajdonában voltak. Az 1827-es 
összeírás szerint a település lakóinak száma ekkor 406 fő volt. 
A falu 1871./18. tc. alapján kialakított nagyközség szervezeti formáját vette fel, és mint nagyközség 
Szászberek 1949-es elcsatolásáig állt fenn. 
 
1948-ban kezdődött meg a termelőszövetkezetek kialakítása és az egyházi iskola államosítása.  
1959-ben már 13 termelőszövetkezet működött a falu területén. Besenyszög aktív keresőinek többsége az 
1990-es évek elejéig az agrárágazathoz kötődött. Az 1990-es években jelentős változások következtek be a 
társadalmi és a gazdasági életben. A szekunder és tercier ágazatok – az agráriumhoz kötődőkön kívül – más 
jelentős foglalkoztatói is megtalálhatók Besenyszögön, többek között 50 főt foglalkoztató női ruhagyár, és 
egy 100 alkalmazottnak munkát adó, a víz- és szennyvíztisztítás területén komplex szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás is üzemel. A különböző nemzetgazdasági ágakban tevékenykedő vállalkozások jelentős 
mennyiségű munkahelyet képesek biztosítani a helyi lakosoknak. A település városias kiépítettségű 
infrastruktúra-hálózattal rendelkezik. Folyamatos fejlődésének köszönhetően a köztársasági elnök 2013. 
július 15. napjával a 325/2013.(VII.10.) KE határozatával településünknek városi címet adományozott. 
Besenyszög Szolnoki járás városhiányos északkeleti térségében fekvő hat település legmeghatározóbb 
tagjaként, az összlakosságból több mint 40%-os, kiemelkedő értékkel részesedik. Ez a dominancia 
intézményfenntartó társulásaiban éppúgy megjelent, mint a fejlesztési együttműködésekben, Besenyszög 
mikrotérségi központként szervezi a körülötte elhelyezkedő községek és külterületek mindennapjait. 
 
A település egyetlen műemlék jellegű épülete az 1783-86 között épült, késő barokk stílusú római katolikus 
templom, Eszterházy Károly egri püspök megbízásából, Francz József egri építőmester tervei alapján 
készült. Jellegzetes köztéri szobra Besenyszögnek az I. világháborús hősi emlékmű, melyet 1939-ben avattak 
fel. 

    
2-3. kép Római Katolikus Templom 

Besenyszög lakói büszkék a település kulturális hagyományaira: Wesniczky Antal két világháború közötti 
igazgató-tanító munkásságára, akiről Művelődési Házat és Könyvtárt neveztek el. Továbbá dr. Varga Ferenc 
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sportszervezői tevékenységére és a település szülöttére, Chiovini Ferenc festőművészre, aki a helyi 
általános iskola névadója lett.  
 
Demográfiai jellemzők: 
 
Az 1. számú táblázat adataiból leolvasható, hogy Besenyszög város lakosságának száma, mely az elmúlt 5 
évben kis mértékben, de folyamatosan csökken, kivétel a 2019. év kiugró adatát.  

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 3 279 bázis év 

2017 3 230 98,51% 

2018 3 217 99,60% 

2019 3 228 100,34% 

2020 3 217 99,66% 

2021 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
Az esélyegyenlőség különböző célcsoportjainak beazonosításához szükségünk van nem és kor szerinti 
adatokra (2. számú tábla). A férfiak aránya 49,47 %, a nőké 50,53 %. 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 633 1 668 3301 49,47% 50,53% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     70 2,12% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 214 213 427 6,48% 6,45% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 49 50 99 1,48% 1,51% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 977 899 1876 29,60% 27,23% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 122 108 230 3,70% 3,27% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 271 398 669 8,21% 12,06% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
Ha a férfiak és a nők arányát korcsoportos bontásban vizsgáljuk, megállapítható, hogy közel azonos 
arányban születtek a gyerekek. 18 éves kortól 64 éves korig a férfiak aránya magasabb. Az életkor 
emelkedésével a két nem közötti létszámkülönbség egyre nagyobb a nők javára. 
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Évek óta a halálozások száma magasabb az élveszületések számánál, de ez a különbség 2017. évben, 
valamint a 2020.-2021. évi pandémia időszakában a legmagasabb. Az élveszületett gyermekek száma –
2016. év kiugró adatának kivételével - stagnál.  
 
Halálozások és élveszületések száma 2016-2021. időszakban (3.számú tábla): 
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Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 

4. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -3,07 

2017 -15,67 

2018 -8,38 

2019 -5,28 

2020 -11,17 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az öregedési index a településünk elöregedését mutatja. 
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5. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési 

index 
%  

(TS 030) 

2016 654 453 144,37% 

2017 648 444 145,95% 

2018 646 434 148,85% 

2019 669 427 156,67% 

2020 678 429 158,04% 

2021 680 432 157,41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
A település megtartó ereje növekszik, a pozitív bevándorlási mutatók a településre való odavándorlás 
tényét rögzítik. Az érkezők többsége fiatal, amely magában hordozza a születések számának növekedését, a 
népességszám csökkenésének megfordítását. A szomszédos településről beköltöző fiatalok számára 
Besenyszög vonzereje a szociális bérlakások igénybevételének lehetőségében, a teljes mértékben kiépített 
infrastrukturális hálózatában, valamint az építési telkek kedvező feltételekkel történő megvásárlásában 
rejlik. 
 
(6.számú tábla) 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
A település demográfiai jellemzői az országoshoz hasonlóak. A lakosságszám csökkenését az alacsony 
élveszületések és a magas halálozási arány idézi elő, melyen nem változtat a pozitív odavándorlási arány 
sem.  
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Értékeink, küldetésünk 

 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden 
területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. 
 
Besenyszög Város Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a település 
működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség megvalósítását 
horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként 
vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 
 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során 
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a város lakosságának ilyen irányú 
szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által 
meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden 
állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek 
biztosítására. 
 
Besenyszög Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

• az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

• a diszkriminációmentességet,  

• a szegregációmentességet, 

• a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szervével a Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezettel (továbbiakban: KOSZISZ).  
Amennyiben a helyi szükségletek kielégítése miatt szükséges a helyi étkeztetés átszervezése, az 
önkormányzat annak megvalósítását támogatja és a megvalósítás eredményeképpen létrejövő 
fejlesztéseket a fenntartási időben is működteti a helyi erőforrásainak biztosításával 

 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül.  
 
Besenyszög Város Önkormányzatának alapvető célja, hogy a városunk olyan település legyen, ahol 
érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy 
közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, 
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet 
szerint.  
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Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 

• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, 

• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, 
igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,  

• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,   

• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a 
felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete  
 

Magyarország 
Alaptörvénye  
XV. cikk 
 
 

 (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását 
külön intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, 
az időseket és a fogyatékkal élőket. 

▪ 1991.évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (továbbiakban: Flt.) 
▪ 1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) 
▪ 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.) 
▪ 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
▪ 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

2003. évi CXXV. törvény az 
egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról  

„4. § Az egyenlő bánásmód követelményét  
a) a magyar állam,  
b) a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei, 
…jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és 
intézkedéseik során kötelesek megtartani.”  

▪ 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
▪ 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (továbbiakban: Eütv.) 
▪ 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 
▪ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkntv.) 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §- a 
szerint: 
(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) 
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal 
élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg 
kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a 
települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot az e 
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törvény és a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok és 
eljárásrend, valamint azok figyelembevételével a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által, 
az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett módszertani útmutató alapján kell elkészíteni. 
A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési 
önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési 
esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és a településfejlesztési terv 
antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az önkormányzat feladat-és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben az esélyegyenlőségi 
célcsoportokat is érintő helyi rendeletek: 

 

▪ a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 
15/2013.(XII.23.) sz. rendelet, 

▪ a személyes gondoskodást igénylő ellátásokról szóló 11/1993.( IX.02.) sz. rendelet,  

▪ az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.5.) sz. rendelet, 

▪ az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2015.(II.13.) sz. rendelete (civil 
szervezetek támogatása), 

▪ az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 
14/2001.(VI.08.) sz. rendelet,  

▪ Besenyszögön letelepedők támogatásáról, a jogosultság feltételeiről szóló 6/2012.(I.30.) sz. rendelet,  

▪ az első lakásingatlant vásárlók önkormányzati támogatásáról szóló 18/2017.(VII.28.) sz. rendelet,  

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 
11/2001.(IV.24.) sz. rendelet.   

 

A helyi szabályozás célja, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely az 
állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A 
szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.  

 
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a 
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és 
ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeleteket az eredményesség és hatékonyság érdekében, a 
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 
 
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 
figyelembe veszi.  

A 2020. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján a központi költségvetést illeti a belföldi gépjárműadó 
60%-a, a COVID 19 vírus miatti veszélyhelyzetre tekintettel a fennmaradó 40%-ot (8 millió) vonták el az 
Önkormányzattól. Az nem változott meg, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos eljárási feladatok: adó 
megállapítása, beszedése, ellenőrzése stb.) továbbra is az önkormányzatok kötelezettsége. A gépjárműadó 
bevétele az önkormányzatoknak, általában az önkormányzati költségvetésen belül 1% között mozog. Hiánya 
a működési kiadásokra fordított összeg csökkenését vonja maga után. A vírus kezelése többlet feladatokat 
és költségeket eredményezett az önkormányzatnak, melyre kormányzati támogatás nem érkezett. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

A település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás a középtávú 
stratégiai céljai: 

▪ Fenntartható településfejlesztés a funkciók harmóniájában, 
▪ A város, mint az élhető, értékőrző és innovatív környezet,   
▪ Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása,  
▪ Helyi erőforrások felhasználásával egyenlő esélyek biztosítása a szociális és közszolgáltatásokban. 

 
A település stratégiája, minden részterületén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen okból 
hátrányos helyzetűeket.   
 
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő 
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség.  
Az egyes programok, koncepciók a Közoktatási Koncepció, a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció a 
középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget 
előmozdító célokat, intézkedéseket. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Besenyszög Város önkormányzata részt vett az ÁROP-1.A.3-2014-2014- „együtt-es-ély" - a Szolnoki járás 
településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában programban. A program olyan 

tevékenységeket vállalt, melyek által biztosítható egy járási szintű, a települések együttműködésével 
készített, összehangolt, elfogadott Esélyteremtő Programterv elkészítése. Az esélyteremtő programterv 
keretét a járás 15 települési önkormányzat együttműködése adta az esélyteremtés területén. A 
programterv elkészítéséhez a települési HEP-ek áttekintésére, összehangolására, a célcsoportok helyzetére 
vonatkozó dokumentumok elemzésére, a járási lakosság körében végzett kérdőíves vizsgálatra, az 
esélyteremtés területén működő szervezetek, intézmények szakembereivel történt interjú készítésére 

került sor.  
 
Szociális szolgáltatások közül az idősek bentlakásos otthonát, az idősek klubját, az étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a család 
és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a tanyagondnoki szolgálatot az önkormányzat a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja a településen. 

 

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

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, a Szolnoki Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati 
beszámolók megállapításait, szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre 
nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011. évi népszámlálás adataiból indultunk ki.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek 
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, 
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi 
viszonyok mutatják meg leginkább. 
A szegénység fő utánpótlási csatornája lehet egy egyéni vagy családi válsághelyzet, pontosabban az, hogy 
ezt nem tudja kezelni a jóléti rendszer. 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből, a 
társadalom újraelosztó csatornáiból. 
 
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott 
munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő 
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, az 
egészségügyi állapot.   
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.  

 

A munkanélküliség mértéke Besenyszögön az országos, illetve a megyei átlagnál kedvezőbb. 2017. évtől 
megfigyelhető tendencia, hogy a településen az előző évekhez képest jobb a helyzet a nyilvántartott 
álláskeresők számában (2014. évben 114 fő, 2015. évben 159 fő.). Az önkormányzat és civil szervezetek 
pályázati aktivitásának köszönhetően a helyi komplex fejlesztések sikeres megvalósítása által több új 
munkahely teremtődik,  a közszolgáltatások elérhetősége és minőségi javulása hozzájárul egy élhető város 
kialakításához. 2020. év kiugró száma a pandémia gazdasági következményeinek köszönhető. 
 
(7. számú tábla) 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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(8.számú tábla) 

 
    Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 

9. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

93 77 83 68 121 93 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 7,00 3,00 3,00 3,00 6,00 3,00 

% 7,53% 3,90% 3,61% 4,41% 4,96% 3,23% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 13,00 10,00 15,00 16,00 24,00 13,00 

% 13,98% 12,99% 18,07% 23,53% 19,83% 13,98% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 9,00 6,00 5,00 5,00 10,00 3,00 

% 9,68% 7,79% 6,02% 7,35% 8,26% 3,23% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 2,00 8,00 6,00 6,00 8,00 6,00 

% 2,15% 10,39% 7,23% 8,82% 6,61% 6,45% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 11,00 6,00 7,00 2,00 9,00 9,00 

% 11,83% 7,79% 8,43% 2,94% 7,44% 9,68% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 10,00 12,00 10,00 7,00 13,00 7,00 

% 10,75% 15,58% 12,05% 10,29% 10,74% 7,53% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 16,00 12,00 9,00 7,00 19,00 10,00 

% 17,20% 15,58% 10,84% 10,29% 15,70% 10,75% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 4,00 5,00 9,00 7,00 8,00 13,00 

% 4,30% 6,49% 10,84% 10,29% 6,61% 13,98% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 7,00 5,00 5,00 8,00 12,00 10,00 

% 7,53% 6,49% 6,02% 11,76% 9,92% 10,75% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 14,00 10,00 14,00 7,00 12,00 19,00 

% 15,05% 12,99% 16,87% 10,29% 9,92% 20,43% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A 9.számú tábla a nyilvántartott álláskeresők arányát mutatja a 15-64 év közötti lakónépesség számához 
viszonyítottan. Az elmúlt négy év statisztikája alapján az álláskeresők között a nől nagyobb számban 
fordulnak elő, mint a férfiak, holott korábban ez fordított volt. (8.számú tábla).  

A munkanélküliek aránya az aktív korú lakossághoz viszonyítottan 2021. évben 4,35 %.          

 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 55 év 
feletti korosztály, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott 
munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 20–24 éves korosztály munkaerő-piaci 
részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, 
ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai 
tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális 
munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem 
a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
 
(10.számú tábla) 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
2020. év kivételével a nyilvántartott munkanélküliek mind rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel. 
Legfeljebb 8 általános iskolát végzett álláskeresők aránya 34,41 %-os, még a szakképzettséggel rendelkezők 
aránya 65,59 %.(2021. évi adat) 
 
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás 
új rendszerét. Önkormányzatunk minden évben hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program iránti 
kérelmet nyújt be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya felé. Évről-évre alacsonyabb foglalkoztatotti létszámra kapunk támogatást.   
A foglalkoztatás szervezését a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a munkacsoportok 
vezetését önkormányzat intézményeinek vezetői. A közfoglalkoztatottak segítségére vannak  az 
Önkormányzatnak és intézményeinek, azonban egyre nehezebb feladat hárul a vezetőkre, hogy 
munkavégzésre motiválják őket. A közfoglalkoztatottak  az oktatási, nevelési, szociális, közművelődési 
intézményekben és Műszaki Ellátó Szolgálat szervezetében dolgoznak. 2018. évtől csak a legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresőket lehet közfoglalkoztatotti jogviszonyban 
alkalmazni. Cél, hogy a szakképesítéssel rendelkező álláskeresők a versenyszférában kamatoztassák 
tudásukat.  
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A közfoglalkoztatás fő célja a munkaerőpiacra való visszakerülés, azonban néhány kivétellel ugyanazok a 
személyek kerülnek be a programba. Ennek oka az elhelyezkedésre motiváltság hiánya, fizikai, mentális 
teljesítőképesség és egészségi állapot romlása.  
A teljes foglalkoztatottság megvalósítása érdekében az állam a közfoglalkoztatottakat arra kívánja 
ösztönözni,hogy az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjenek el.  
 
A Foglalkoztatási Osztály fogadja az álláskeresőket.  Minden esetben elsődleges szempont, hogy az 
ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel.  Az Osztály a munkaerő-piaci 
képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az 
intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vesznek, amennyiben 
az igényeik alapján munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerülők előzetes képzéseit igénylik. A tanácsadás 
keretében: munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai egyéni tanácsadáson való 
részvételre van lehetőség.  
 
Közfoglalkoztatási program keretében az álláskeresőknek képzések megszervezésére is sor került, általában  
helyben a településen. Ennek során mezőgazdasági munkás, faipari gépkezelői, betanított takarítói,  
bérügyintézői és zöldterületi kisgépkezelői képesítést szerezhettek. A megszerzett képesítés nem segítette 
elő a versenyszférába való elhelyezkedést.  
Önkormányzatunknál több éve nyári szünidőben, 2-3 hetes ciklusban lehetőség van diákfoglalkoztatásra. 
Így 16 fő, 16. életévét betöltött fiatal szerezhetett munkatapasztalatot, pl. adminisztráció, 
gyermekfelügyelet, kerti munka és az idősgondozás területén. 
 
A Belügyminiszter döntése alapján a 2017. évi közfoglalkoztatási program végrehajtásában kiemelkedő 
szerepet betöltő foglalkoztató díjazásban részesültünk. 

(11.számú táblázat) 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Képviselő-testület helyi rendeletében szabályozza.  
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A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az önkormányzatok 
közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. 

Az eddig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. 
Ebből kifolyólag nincs önkormányzati szabályozás a jogosultság, valamint az együttműködés tekintetében. 

Aktív korúak ellátására való jogosultság állapítható meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 
hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére. 

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat 
között eltelt időben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, 
hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon 
folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát 
folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy 
közfoglalkoztatásban vesz részt.  
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra az jogosult, aki egészségkárosodott, vagy 14 év 
alatti gyermeket nevel és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják 
biztosítani.  
Az aktív korúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a foglalkoztatási szervvel való együttműködés.  
A TeIR-KSH-Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján 2021. évben foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban 21 fő részesült, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban pedig 4 fő. 
 

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, 
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaerőpiaci járulékalap 60 
%-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a.  2021. évben álláskeresési jellátásban 51 fő részesült. (TeIR-Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal). 
 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl a járási hivatalok hatáskörébe 
tartozik az alanyi ápolási díj,  az alanyi és normatív közgyógyellátás és az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság.  

Szt.-ből kikerült a normatív lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági 
ápolási díj, bár az utóbbi támogatási forma igénylésére 2013. év közepétől nincs lehetőség településünkön. 
A normatív lakásfenntartási támogatási forma helyett önkormányzatunk a települési lakásfenntartási 
támogatással kíván segítséget nyújtani a rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A 
jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy az albérleti díjhoz,  illetve a tüzelőanyag költségeihez települési lakásfenntartási támogatást nyújt a  
rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. Jelenleg 51 háztartás részesül települési 
lakásfenntartási támogatásban. Önkormányzatunk nem nyújt támogatást a lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére. 
A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint létfenntartási gonddal küzdő 
személyek, családok részére az Önkormányzat rendkívüli települési támogatás nyújt.  
 
Az önkormányzatnak 2019-ben lehetősége nyílt a Szociális Földprogram keretében pályázni. A sikeres 
pályázat keretében szociálisan rászoruló személyek (az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori érvényes minimálbér összegét) részesülhettek támogatásban. A Szociális Bizottság által 20 
kiválasztott család naposcsibét és a felnevelésükhöz szükséges tápot kaptak. A program célja, hogy enyhítse 
a bevont családok megélhetési gondjait, továbbá munkára ösztönözze őket (hiszen az állattartás napi 
feladatokat jelent). A Szociális Földprogram pályázat feltételeként a település relatív mutatójának országos 
átlag feletti értéke került meghatározásra, melynek településünk a 2020. és 2021. évi pályázatnál nem felelt 
meg, ezért nem tudott pályázatot benyújtani. A későbbiekben amennyiben a pályázati feltételnek 
megfelelünk, pályázat kerül benyújtásra. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
A településen 3 önkormányzati bérlakás, és 10 db – 2004-ben épült, 70 m2 alapterületű - szociális lakhatást 
biztosító ingatlan van. Az elmúlt időszakban az önkormányzat anyagi forrásaihoz mérten több, jó műszaki 
állapotban lévő belterületi ingatlant vásárolt fel, melyet akár szociális céllal is bérbeadhat.  A szociális 
bérlakás lakói fiatalok, akik ún. fecske-ház jeleggel igénylik az ingatlanokat. A szociális bérlakásokban évente 
felülvizsgálatra kerül a bérleti jogviszony, mely 5 évig hosszabbítható meg, de egyedi igény alapján, - 
amennyiben nincs várakozó – tovább is bérelhető. 
Az önkormányzati bérlakások a település központjában, a szociális bérlakások az új építésű házas 
településrészen, az ún. „Fecske-lyukban” helyezkednek el.  
A minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés mind a 
két lakhatási formánál biztosított.  
A településen – az országos tendenciának megfelelően – problémát jelent az eladósodás, melynek 
következményein a Család és Gyermekjóléti Szolgálat a szolgáltatásokhoz való hozzájuttatással próbál 
segíteni. Részt vesz egyeztetések kezdeményezésében, közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartásban, 
az elérthető támogatások igénylésében való segítésben.  
Mivel Besenyszög település zárt, endemikus jelleggel bír, ennek megfelelően igen erős a humán 
ökorendszer család szintjének támogató funkciója.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Besenyszög településen nincsenek telepek, szegregátumok. Az elöregedés miatt szegregációval 
veszélyeztett terület az ún. „Újváros”, amely a település földrajzilag marginalizálódott területe, melyet 
terhel az ott lakó népesség elöregedése.    

Marginalizálódott helyzetű az egykori TSZ központ Palotás, mint külterületi településrész, bár az 
önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az infrastrukturális fejlesztésekre. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
A településen is egyre inkább megtapasztalható a népesség elöregedése, amely minél sürgősebb, átgondolt 
lépéseket kívánt. A helyzetet átlátva, szükségessé vált az intézményes szociális ellátás megszervezése. 
Először a házi szociális gondozás került kialakításra 1978-ban, majd egy 20 férőhelyes Öregek Napközi 
Otthona ugyanebben az évben. A szociális étkeztetés 1985-től került bevezetésre. 1990-ben épült meg a 
Gondozási Központ, ahol már Idősek Otthona is megkezdte működését 12 férőhellyel. Az évek során a 
bentlakásos férőhelyek száma 50 főre nőtt. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 1997-ben alakult 
meg. A külterületen élő lakosság gondozási szükségleteinek kielégítésére 2005-ben létrejött a 
Tanyagondnoki Szolgálat. 2007. október 1-jétől feladatokat társulásban látja el, az intézmény a mikrotérség 
központja. Az intézmény több településen lát el a szociális alapfeladatokat és két településen biztosít 
szakosított ellátást. A közösségi szenvedélybeteg ellátást az egykori szolnoki kistérség településein szintén a 
besenyszögi intézmény biztosítja. Az ellátásban az alábbi települések érintettek: Újszász, Zagyvarékas, 
Szászberek, Szolnok, Tiszavárkony, Tiszajenő, Vezseny, Tószeg, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Szajol, 
Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Csataszög, Tiszasüly.  
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4. kép Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ 

 

Az intézmény szakmai központja a Besenyszög, Szabadság tér 3. szám alatt található. A Szakmai központ 
étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. A központban működik 
idősek klubja 20 férőhellyel, idősek bentlakásos otthona 50 férőhellyel, valamint a család és gyermekjóléti 
szolgálat és a tanyagondnoki szolgálat.  
A szolgálatok a telephelyvezetők koordinálásával önálló szervezeti egységekben működnek. Az igazgató 
közvetlenül irányítja a telephelyvezetőket, gondoskodik a szakmai munka szabályainak betartásáról. Az 
igazgató, az igazgatóhelyettes, és a telephelyvezetők feladatukat a feladat ellátásukhoz kapcsolódó 
jogszabályokban foglaltak alapján végzik. 
 
A szociális szolgáltatások alanyai a kedvezőtlen szociális körülmények között élők közül kerülnek ki, 
elsősorban idősek, betegek, fogyatékkal élők. 
Az elöregedési folyamatok új kihívást jelentenek a szociális gondoskodás különféle formáinak, s jelenleg is 
egyre növekvő létszámú idős ember igényel valamilyen ellátási formát, amelyek kielégítése már ma sem 
problémamentes. Mindinkább előtérbe kerül az a meggyőződés, hogy az idős emberek segítésének egyik 
legfőbb helyszíne a saját otthon. Ez azt jelenti, hogy meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek 
segítségével ezen emberek lakásukban válnak támogatottá. Ha mindez nem lehetséges, akkor törekedni 
kell arra, hogy megszokott földrajzi és szociális környezetükhöz közel eső, vagy ahhoz hasonlító bentlakásos 
környezetbe kerüljenek. Az idősek számának várható növekedése miatt szükséges a bentlakásos intézmény 
és szociálisan rászorult idős emberek napi étkezésének megoldása a helyben megtermelt alapanyagok 
felhasználásával. 

 

 
5. kép Nemzedékeket összekötő foglalkozás az Idősek Otthonában 
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A család és gyermekjóléti szolgálatok munkájára is egyre nagyobb szükség van. Sok gyermek rendelkezik 
részképesség zavarral. Jelentős azon családok száma, akik egészségügyi, környezeti ok miatt fokozott 
gondozásra szorulnak. Nagy hangsúlyt kapott a fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése, a kirekesztődés elleni küzdelem a pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében. 
Tanyagondnoki szolgáltatás célja a tanyasi életmódból adódó hátrányok csökkentése, a különböző 
intézmények, szolgáltatások (pl. iskola, óvoda, bolt, családsegítő stb.) hiányából fakadó problémák 
enyhítése, alapvető egyéni és közösségi szükségletek kielégítése. Két fővel működtet tanyagondnoki 
szolgáltatást az intézmény Besenyszögön Doba puszta, Szóró puszta, Fokorú puszta és Palotás 
külterületeinek ellátásával. A feladat ellátását Mazda terepjáró segítségével végzi. 50 fő részesül ebben az 
ellátási formában, harminc tanyához ezzel a gépkocsival szállítja a tanyagondnok az ivóvizet és az alapvető 
élelmiszereket is. A tanyagondnok segít a hivatalos ügyek intézésében, közvetlen kapcsolatot tart a szakmai 
központ dolgozóival, az orvossal. A tanyasi rászoruló lakosokat beszállítja az orvosi rendelőbe, 
rendelőintézetbe, kórházba, szükség szerint fölíratja és kiváltja a gyógyszereket. Bevásárol, gázcserét 
bonyolít, táp- és terménybeszerzést végez. A feladatok ellátásához a speciális tanyagondnoki tanfolyamot 
elvégezte. Tiszasüly külterületén (Görbe major, Szénási tanya, Fiúági tanya) 18 tanyán élő családnak nyújt 
segítséget az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben, hivatalos ügyek intézésében, egyéb lakossági 
szolgáltatások nyújtásánál. 
 
Az intézmény szakosított ellátásként Besenyszögön 50, Nagykörűben 26 férőhellyel működtet idősek 
bentlakásos otthonát. A besenyszögi idősek otthona jelenleg két szárnyban biztosít ellátást. Az otthon régi 
szárnyában kilenc kétágyas, három egyágyas lakószoba található. Az új szárnyban 29 férőhely (kettő 
kétszemélyes, 25 egyszemélyes) fürdőszobával ellátott, 10 m2 nagyságú lakóterületű szoba található. Az 
elmúlt években a Besenyszögi Gondozási Központ teljes akadálymentesítése megvalósult. 

 
Az intézményben dolgozó szakemberek 100%-ban rendelkeznek a hatályos miniszteri rendeletben előírt 
szakképesítéssel. Az osztályvezető ápoló a foglalkoztatás-szervező, és a mentálhigiénés munkatárssal az 
ellátást igénylő bevonásával egyéni gondozási tervet készít. A lakók rendszeres orvosi felügyeletét az 
intézmény orvosa látja el. 
Fontos feladat a családi kapcsolatok megtartásának, vagy újraélesztésének a segítése. Az otthon dolgozói 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakók számára a család ne vesszen el. 

 
6. kép A Besenyszögi Központ belső udvara  

 
A Covid-19 járvány megváltoztatta a szociális ellátórendszer életét is, mind az alapellátás, mind a szakellátás 
területén. A fokozott védekezés mellett meg kell oldani a kliensek ellátását, ugyanúgy, mint a pandémia 
előtt, ezért szükséges a humánerőforrás és a feladatok átcsoportosítása.  
A család-és gyermekjóléti szolgálat munkatársai besegítenek ebédhordásban, bevásárlásban, ugyanakkor a 
kliensek ellátása is fokozott terhet ró rájuk.  
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A házi gondozónők munkája is egyre nehezebbé vált. Sokszor csak ők jelentik a kapcsolatot a külvilág és a 
kliens között. Ugyanakkor nem tudják, például kórházból hazatért ellátottról, hogy fertőző-e. 
Az idősek otthona lakóinak meg kell küzdeni a bezártsággal, hiszen a látogatási és intézmény elhagyási 
tilalom beszűkíti a hozzátartozókkal történő személyes kapcsolattartást. Az intézmény biztosít skyp, 
messenger, viber kapcsolattartási lehetőséget.  A lakók nagy részének van saját telefonja, így napi szinten 
megvalósulhat a kommunikáció a családtagokkal. Mindezek ellenére mentálisan megviseli az ellátottakat a 
bezártság. 
Minden területen nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. Fertőtlenítőszerekkel és orvosi maszkokkal jól el 
vannak látva az SZGYF részéről. Védő overálok, FFP2-es maszkok, gumikesztyűk beszerzése az intézményre 
hárul. A védekezéshez azonban sok olyan eszköz szükséges, amelyek megterhelik az intézmény 
költségvetését, ugyanakkor használatuk kötelező a fertőzés tovább terjedésének megakadályozására. 
 
Az egészségügyi alapellátás Besenyszögön két körzetben működik. A szolgáltatást jelenleg egy vállalkozó 
háziorvos látja el a saját körzetében, valamint a másik körzetben, ahol helyettesítési feladatokat lát el a 
korábbi háziorvos váratlan halála miatt. Mindkét körzethez tartozik egy-egy ápoló is. A rendelési idő az 
egész hetet lefedi.  
A jelenleg helyettesítéssel ellátott körzetben is szeretnénk egy háziorvost szerződtetni, ezt a célt segíti elő a 
Magyar Falu Program keretében megvalósuló új orvosi szolgálati lakás építése. Mivel helyben nem található 
a praxis betöltéséhez megfelelő végzettségű szakember, az orvosi szolgálati lakás előnyt jelenthet egy 
távolabbról érkező orvos szerződtetéséhez. 
Az orvos az egészséges lakosság részére tanácsadást nyújt és elvégzi a kötelező szűrővizsgálatokat. A 
rendelési idő után felkeresi azokat a betegeket, akik otthoni vizsgálatra, ellátásra szorulnak. Iskolaorvosi 
feladatellátás körében részt vesz az egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosítást nyújt.  
Az orvosi ügyelet tekintetében Besenyszög a Szolnoki orvosi ügyelethez tartozik.  
A fogorvosi ellátást helybeli vállalkozó fogorvos látja el, egy fő asszisztens igénybevételével. A fogorvos az 
egész településre kiterjedően végzi munkáját és ellátja az iskolafogászati szűrővizsgálatokat is. Az 
Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban orvosi eszközök beszerzésére, melynek 
keretében egy új fogorvosi kezelőegység kerül beszerzésre 2021-ben. 
 

 
           Az egészségügyi ellátás főbb adatai (12.számú tábla): 

Ellátási forma Orvos 
szám 

Rendelési 
idő 

(óra/hét/fő) 

Betegfor-
galom 

(fő/év/) 

Ellátott települések 
megnevezése 

Felnőtt, gyermek 
háziorvosi ellátás 
2016. évben 

2 
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20905 
 
 
 

 

Besenyszög 
 
 
 
 

Fogászati ellátás 
2017. évben 

1 28 1100 Besenyszög 

         Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés. 
 

A településen kettő körzetben tevékenykednek a védőnők. Végzik a kisgyermekek szűrését, a 
csecsemőgondozást és tanácsadást nyújtanak az anyukáknak. A védőnők éves forgalma 2017. évben 505 fő.  
Szintén a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére meghirdetett pályázatban a 
védőnői szolgálat új eszközökhöz (pl.: vércukormérő, látásvizsgáló tábla, vizsgálóágy, stb.) jut 2021-ben. 
A városban mozgó szakorvosi ellátás keretében biztosított a gyermekorvosi ellátás havi egy alkalommal. A 
gyermekorvosi ellátást igénybe vevők éves száma 96 fő. A településen élő nők, kismamák nőgyógyászati 
tanácsadása megszűnt.  
 
A két háziorvos, a fogorvos és a két védőnő is a 2012-ben pályázati forrás felhasználásával felújított, 
korszerű, a kor igényeinek minden tekintetben megfelelő magas színvonalú orvosi rendelőben végzi 
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munkáját. Az elnyert forrás nemcsak az épület bővítését fedezte, hanem korszerű orvosi eszközök 
beszerzését is.  A bővítés ellenére hiányosságként mutatkozik, hogy a rendelők ajtaja nem hangszigetelt, így 
sérül a magánélethez való jog.  
 
A 2014-2020-as Európia Uniós ciklusban az „EFOP-1.8.2-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” felhívásra benyújtott pályázat segítségével javulhat a 
településen az egészségügyi ellátás minősége. Amennyiben pozitív döntésben részesül a pályázat, 
Besenyszög együttműködésével bővebb egészségügyi szolgáltatások lesznek elérhetőek a szolnoki járásban. 
Három településen (Besenyszög, Szászberek, Szolnok Széchenyi városrész) működő 5 háziorvosi és 1 
gyermekorvosi praxis összefogásával egészségfejlesztést szolgáló prevenciós program valósul meg, mely 
tevékenységbe védőnők, fogorvos, pszichológiai szaktanácsadó, gyógytornász is bevonásra kerül. 
Az egészségügyi hálózat fejlesztése lehetővé teszi a településen élő lakosok biztonságérzetének javítását, az 
egyes szolgáltatások helyben való megszervezését. 
 

Ezen pályázat megvalósítása hozzájárult az egészségügyi ellátás minőségének javításához. A projekt 
keretében bővebb egészségügyi szolgáltatások váltak elérhetővé három településen (Besenyszög, 
Szászberek, Szolnok Széchenyi városrész). A projekt 5 háziorvosi és 1 gyermekorvosi praxis összefogásával 
valósult meg. A felnőttorvosok és a gyermekorvos munkáját segítették a körzeti ápolók, valamint egy 
fogorvos is. A program célja a lakosság közeli egészségmegőrző és betegségmegelőző szolgáltatások 
biztosítása volt. A háziorvosi praxisok és védőnők szorosabb együttműködése mellett az egészségügyi 
alapellátás keretében új szakemberekhez juthattak el a lakosok, hiszen dietetikus, gyógytornász, 
pszichológus, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi koordinátor és egészségfelelős is dolgozott a 
megelőző szolgáltatások keretén belül. 
 
A praxisközösségi tevékenység alapja az egészségi állapot felmérése, mely egy olyan komplex szűrés, ahol a 
kliens egészségi állapotát holisztikus szemléletben, bio-pszicho-szociális tényezők feltárásával végzik a 
szakemberek. Az eredmény alapján a klienssel együtt megtervezték a szükséges életmód változtatás 
mértékét és ütemezését. A tanácsadás és a többletszolgáltatások nyújtása révén az étrendi változtatások, a 
célirányos mozgáskultúra megismerése, megtanulása, a lelki egészség megőrzését szolgáló megbeszélések 
a lakosság minden korosztályához eljuthattak a jelenlegi hozzáférésnél jóval nagyobb számban. 
 
A projekt 2020.03.31-es zárást követően a prevenciós rendelések a COVID-19 járványhelyzettől függően 
még 18 hónapon keresztül biztosítottak lesznek. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A magyar kultúra és a közművelődés fejlesztésének jelentős szerepe van a település életében és jövőjében. 
Egyrészt a település lakosságának életminőségét, másrészt a turisztikai bevételek növelését és a vonzerőt 
fokozza a helyi kulturális élet sokszínűsége. A hagyományteremtő és kulturális rendezvények mindig fontos 
eseménynek számítanak a település életében, hiszen ez évről évre összehozza a település lakóit, ahol 
kellemes hangulatban folyhatnak eszmecserék a település ügyes-bajos dolgairól. Ilyen programok 
lebonyolítására ad lehetőséget Besenyszögön a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a 
Vehiculum-Ház, Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény, amely közösségi 
színtérként is működik.  
 
A Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár intézményét, Besenyszög Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 52/1999.V.26. ÖK.sz. határozatával létesítette, két korábbi községi intézmény, a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház és a Községi Könyvtár összevonásával. Az összevonás során a Községi Könyvtár 
intézmény megszűnt és a Művelődési Ház feladatai kiegészültek a szükséges tevékenységi körökkel. Az 
összevont intézmény jogutódja a megszüntetett intézménynek. Az 1999-ben összevont művelődési ház és 
községi könyvtár, 2000-ben, a Millennium évében a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár 
elnevezést kapta. Típus szerinti besorolása alaptevékenysége szerint: közszolgáltató költségvetési szerv, 
közintézmény. Működési formája integrált közművelődési, közgyűjteményi intézmény, amely közösségi 
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színtereket működtet, nemzeti ünnepek programjait, az önkormányzat rendezvényeit szervezi, könyvtári 
szolgáltatásokat biztosít. 
Az intézmény meghatározó szerepet tölt be a település kulturális, közművelődési életében. Alkalmazkodik 
közvetlen környezete művelődési igényeihez, elvárásaihoz és kielégíti a lakosság művelődési igényeit, 
biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltését. Tartalmi munkája igen sokrétű és változatos. Programokat, 
rendezvényeket szervez, kiemelten kezelve a rétegművelődést és felvállalva a kulturált szórakozást. Nagy 
hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására és azok kibővítésére, megújítására. Tevékenysége során a már 
meglévő hagyományokra építő és a folyamatosan fellépő új igényekhez alkalmazkodik és a helyi 
sajátosságokat is figyelembe vevő programok és formák jelennek meg. Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, 
nyilvános, települési könyvtár. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. sz. tv. előírásainak 
megfelelően végzi. A helyi szabályozókat az Alapító okirata és a Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. A könyvtár gyarapítása a „Gyűjtőköri Szabályzatban” meghatározott szempontok alapján 
folyamatosan történik (Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól, internetes könyváruházakból, könyvkiadók, 
antikváriumok, személyes vásárlás, ajándékozás és egyéb, a könyvpiac adta lehetőségek 
figyelembevételével.  
A Városi Önkormányzat, mint fenntartó, a nehéz gazdasági helyzet mellett is évente 300 000 Ft-ot biztosít a 
könyvtár állományfejlesztésére, így az olvasók hozzájuthattak azokhoz az újdonságokhoz, amelyek érdeklik 
őket, segítik a tanulásban, a szabadidő hasznos eltöltésében. Segítséget jelentett a könyvtárnak a Nemzeti 
Kulturális Alap által elindított Márai program, amelyen két alkalommal egyenként 300 000 Ft értékben 
kaptak könyveket, szépirodalmat, ifjúsági irodalmat, tényirodalmat és CD-ket egyaránt. Minden évben 
megpályázza az intézmény az érdekeltségnövelő támogatást is, amelyet szintén új könyvek beszerzésére 
fordít. A 2011. évi mérleg alapján a könyvtár állománya 22 961 db könyvtári dokumentum volt. A regisztrált 
használók (beiratkozott) száma összesen: 664 fő. Ebből 14 év alatti 187 fő, 14-65 év közötti 405 fő, 65 év 
feletti 72 fő. A könyvtárhasználat (alkalom) száma 5976 volt. Az összes használatból az internethasználat 
2980 volt. A kölcsönzött dokumentumok száma 13 936 db, közvetlenül (helyben) használt dokumentum 
5968 db volt. A mindennapos könyvtári feladatokat folyamatosan végzi az intézmény: kölcsönzés, 
olvasókkal való egyéni és csoportos foglalkozások, gyűjtemény gyarapítása, leltározás, selejtezés, 
dokumentumok feldolgozása (TextLib), raktári rend biztosítása, adminisztrációs feladatok. 

 
         Könyvtári állományok jellemző adatai (13.számú tábla) 

 Köny-
vek 

száma 

Olva-
sók 

száma 

Személyes 
használók 

száma 

Kölcsön-
zők 

száma 

Kiköl-
csönzött 
kötetek 
száma 

Helyben 
használók 

száma 

Községi 
Könyv-
tár 

22 961 664 664 664 13 936 5968 

Városi 
Könyv-
tár 
2014. év 

23488 520 520 520 13 579 3324 

         Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
A művelődési ház feladata a helyi kultúra gondozása, Besenyszög természeti, kulturális és közösségi 
értékeinek támogatása, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a „gazdatudat” erősítése, helyi ünnepek, 
műsorok, bemutatók szervezése. Továbbá feladata a létkultúra növekedésének segítése, a helyi lakosság 
élet- és teljesítőképességének, egészségének érdekében a közművelődési intézményben mozgás- és 
mentális kultúrát, önismeretet és önkontrollt fejlesztő alkalmak, bemutatók szervezése, egy-egy speciális 
helyzetű csoport gondjának oldását segítő ismeretek kínálata, felnőttek át- és továbbképzését segítő 
alkalmak szervezése. 
Az intézmény végzi a helyi közösségek, Besenyszög különböző érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek, 
a munkanélküliek és a fogyatékkal élők igény szerinti segítését, művelődési szándékainak támogatását, 
családi rendezvények szervezését, gyermekek nyári táboroztatását. 
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Megvalósított céljai között szerepel a településfejlesztő, érdekvédő, közéleti körök, egyesületek szervezése, 
tevékenységük gondozása, a közös célok érdekében a különböző civil közösségek között az együttműködés 
kezdeményezése. 
Folyamatos és aktív az együttműködés a művelődési ház és könyvtár, az önkormányzat további intézményei 
(iskola, óvoda, Gondozási Központ, Vehiculum-Ház) és a civil szféra között. Közművelődési tevékenységében 
támogatja a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megteremtését, megismertetését, ápolását. Támogatja az önkormányzat és a helyi vidékfejlesztési stratégia 
céljait, ezáltal segítve a kreatív ipar termékeinek befogadását és előállítását. Segíti a fiatalok iskolán kívüli 
szabadidős tevékenységét, a helyi hagyományok és a térségre jellemző jellegzetességek dokumentálását és 
kreatív felhasználását. 

 
7. kép A Művelődési Ház épülete 

A könyvtár feladatai a könyvtárban az olvasási és könyvtárhasználati kultúra terjesztése a teljes lakosság 
körében. Törekszik megőrizni és hozzáférhetővé tenni azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az 
egyetemes és a nemzeti kultúra, valamint a település kultúrája, fejlődése szempontjából jelentősek. A 
könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású és a helyismereti 
anyagokra, a dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, illetve a számítógépes 
adatbázis építése. 
Az intézmény a fogyatékkal élők számára olvasókészülék használatát biztosítja, viszont hiányzik a könyvtár 
épületének akadálymentesítése. Rendszeres a közösségi rendezvények, író-olvasó találkozók, szabadidős 
foglalkozások, irodalmi estek, kiállítások szervezése. Az intézmény feladata az önkormányzat lapjának, a 
„Besenyszögi  Hírmondó” anyagának összegyűjtése és azok szerkesztése. 
Az intézmény részéről elkerülhetetlen a változó körülményekhez való alkalmazkodás, a folyamatos 
megújulás, ehhez Besenyszög Községi Önkormányzata nyertes pályázataival nyújtott nagy segítséget.  
2009-ben a KÖZKINCS–II / 2 programból a „Községi könyvtár épületének részleges felújítása; új szolgáltató 
terek kialakítása és berendezése” című pályázattal sikerült megvalósítani, hogy megfelelő körülményeket, 
technikai eszközöket és színvonalat tudjunk biztosítani a könyvtárlátogatók, az olvasók részére.  
2009-ben a TIOP – 1.2.3/08/1-2008 azonosítószámú „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése a Szolnoki Kistérségben”  
2009-ben Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér – IKSZT/2008/1 számú pályázattal az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával működő Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Programból elnyert 52 782 000 Ft támogatás célja, hogy a települések életminőséget javító közösségi, 
kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és 
egyéb szolgáltatásai hozzáférhetővé váljanak a vidéki lakosság számára. 
2010-ben a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009 azonosítószámú „Olvasással a jövőért a Szolnoki kistérség 
könyvtáraiban” című pályázat eredményeként a könyvtár programjai bővültek. 
2012-ben TÁMOP-3.2.3-A-11/1-2012 azonosító számú, „Ötletesen, Kreatívan, Okosan BESENYSZÖGÖN” 
című pályázat által a Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár gyermek és ifjúsági korosztály számára, 
négy kreatív területen (építészet, kézművesség, fotográfia, előadóművészetek) bonyolít le 
kompetencianövelő foglalkozás-sorozatokat, amelynek célja, hogy a fiatalok képesek legyenek a helyi 
társadalom igényeinek, jelenségeinek megértésére és a kreatív iparterületek együttműködésén alapuló 
feldolgozásra.  
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2012. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012 azonosítószámú „Kultúra-túra – Színesedő nevelési-oktatási paletta 
Besenyszögön és mikrotérségében” című pályázat által rendelkezésre álló 24 175 000 Ft-ból megvalósuló 
projekt eredményeként megerősödik a művelődési ház és a mikrotérségi közoktatási intézmények 
kapcsolata, új kapcsolódási pontok és együttműködési lehetőségek jönnek létre. 
A 2014-2020-as Európai Uniós ciklusban új pályázati források adhatnak lehetőséget a művelődési ház 
fejlesztésére. Sikeres pályázatok eredményeképpen az eddigi programkínálatát kiszélesítve várhatja majd az 
oktatási intézmények tanulóit. Az intézmény hosszú távú működéséhez több pályázatot is nyújtott be 2016-
ban. Az „EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat keretében a   
Művelődési Ház koordinálásában 6 oktatási intézmény tanulóinak tanórán kívüli és az óvodás gyermekek 
óvodai foglalkozáson kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, 
valamint a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése valósulhat meg. Az 
EFOP-4.1.7-16 „ A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” című pályázat pedig a Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztéséhez járulhat hozzá. 
A „TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00003 Sport és közösségi központ létrehozása felhagyott TSZ központ 
hasznosításával” című pályázat keretében új rendezvényterem kialakítása valósul meg, amely még több 
kulturális és közösségi program megvalósítását teszi lehetővé.  A beruházás várhatóan 2021. 1. félévében 
valósul meg. 
  
A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény közérdekű 
muzeális gyűjtemény, létrejöttét a Besenyszögért Alapítványnak és Besenyszög Község Önkormányzatának 
köszönheti. A Besenyszögért Alapítvány első alapító okiratában lefektetett Bezzeg Imre-féle néprajzi 
tárgyak gyűjteményes felkarolása, Chiovini Emlékszoba kialakítása volt a két legfontosabb cél, amely 2007-
ben képviselőtestületi határozattal megvalósult.  
Az alapinfrastruktúra kialakításához a KÖZKINCS – 06/II.-1.a azonosítószámú „Mikrotérségi település- és 
tájmúzeum technikai feltételeinek kialakítása, megteremtése lakosságmegtartó erő növelése kultúrjavak 
hasznosítására” című pályázattal elnyert 4 000 000 Ft és a hozzá kapcsolódó 1 000 000 Ft önerő adott 
lehetőséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő régi csendőrlaktanya átalakításával és felújításával 
megfelelő kiállító hely jött létre a meglévő, jobb sorsra érdemes, hosszú évek alatt összegyűjtött 
helytörténeti eszközök és dokumentumok bemutatására. 
A muzeális intézmény gyűjtőterülete Besenyszög Község közigazgatási területe, amelynek bővítése 
(Csataszög, Nagykörű, Kőtelek, Hunyadfalva, Tiszasüly, Szászberek) a TIOP 1.2.2. „Múzeumok levéltárak 
oktatási szerepének erősítése” című 49 999 000 Ft értékű intézménybővítés megvalósulása fenntartás 
részeként középtávú tervek között szerepel. 
Az önkormányzat jelentős szerepvállalása a kultúra területén tehát nagyban megmutatkozik. Besenyszög 
színes kulturális és hagyományőrző tevékenységei kiemelkedőek, megye és országszerte is ismertek. A 
település nagy gondot fordít a kulturális értékek megóvására, amelyben az önkormányzat intézményei és a 
település civil szervezetei is aktívan részt vállalnak. Az Önkormányzat 2017 óta minden évben pályázatot 
nyújt be a Kubinyi Ágoston Program keretében a Bezzeg Imre-féle gyűjteményben található, mind a 11 állati 
vontatású közlekedési- és szállítóeszköz állagmegóvása céljából, melynek eredményeként eddig 3 műtárgy 
restaurálása valósult meg. A projekt része még demonstrációs eszközök beszerzése (pl. műló, lószerszámok, 
bakszekerek, stb.), valamint a műtárgyakat bemutató installációs táblák. A fejlesztés eredményeként egy új, 
állandó kiállítás jön létre. 
A Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpedagógiai Tagintézmény (a tagintézmény 
szakmai működtetése a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
tagintézményeként történik,) küldetése a Besenyszögért Alapítvány működési céljaiból bontakozott ki. A 
muzeális intézmény országos programokban történő részvételét és hírnevét a Besenyszögért Alapítvány- és 
az általa megnyert pályázatok általi  támogatásnak köszönheti. A két szervezet között meglévő, egymást 
erősítő kapcsolat hatványozottan hat a helyi erőkre, az intézmény és alapítvány küldetésének teljesülése 
által. 

   
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 
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Besenyszögön nincs roma nemzetiségi önkormányzat. A településen kis számban él cigány nemzetiségű. 
Besenyszögön a 2011. évi népszámlálás során 3 fő vallotta magát cigány nemzetiséghez tartozónak.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság munkaerő-piaci 
helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő problémák, a hátralékok  
felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése szerepel. 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség következménye az 
elszegényedés, valamint az értéktelenség érzése.  

A munkanélküliség visszaszorítása érdekében a 
közfoglalkoztatás továbbfolytatása pályázati 
lehetőségek kihasználásával, új foglalkoztatási 
alternatívák keresése.  

Munkanélküliség miatti kialakuló mentális és 
egészségügyi problémák.  

Pszichológus szakember alkalmazása, egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése, egészséges életmódot 
támogató programok szervezése, egészségügyi 
szűrések népszerűsítése. 

A szakképzettség és a digitális írástudás hiánya 
akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon 
történő elhelyezkedését. 

Piacképes képzési lehetőségek kihasználása, 
munkaerő támogatási programban való részvétel. 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
              

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a 
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.)           

 

14. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 

005) 

Nők 
(TS 

007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 633 
1 

668 
3301 49,47% 50,53% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   70 2,12% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 214 213 427 6,48% 6,45% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 49 50 99 1,48% 1,51% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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A 14. számú tábla a gyermeklétszám korcsoport szerinti megoszlását, lakónépességen belüli arányát  
mutatja nemenként. Besenyszögön a fiúk és lányok aránya 0-17 éves korosztályos népességen belül szinte 
megegyezik.       

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában.  
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja.  
 
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a 
veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta 
magába.   
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek 
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára 
veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat 
eredményezhetnek.  
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási 
elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi, 
viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A családtagok 
hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek 
testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy 
súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák 
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült 
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor 
és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek 
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran 
találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a 
bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).  
 
A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton 
keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok 
együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív 
gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  
             
2020. évben a veszélyeztetett gyermekek száma 18 fő volt, a védelembe vett gyermekek száma 1 fő.   
Családból történő kiemelésre nem került sor. A veszélyeztetett kiskorúak, valamint a védelembe vett 
gyermekek számában csökkenés tapasztalható, ez a gyermekvédelmi ellátó rendszer megfelelő 
működésének következménye. A településen működő jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködése segíti 
a problémák feltárását, a veszélyeztetettség megszüntetésének lehetőségét. A veszélyeztetett gyermekeket 
a gyermekjóléti szolgálat alapellátás keretein belül figyelemmel kíséri.  A család és gyermekjóléti szolgálat 
mindkét alkalmazottja diplomás, szakvizsgázott szociális munkás. 
 

A családoknak nyújtott támogatással Önkormányzatunk elismeri a család és gyermekvállalás fontosságát.  
A születési támogatás 2016. január 1-től hatályos. Célja a család, mint a társadalom alapvető egységének 
segítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása, a gyermek születését követően az anyagi terhek 
csökkentése. Születési települési támogatás iránti kérelmet az a törvényes képviselő nyújthat be, akinek 
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lakcíme a gyermek születését megelőző 1 évben már Besenyszög városban volt és az újszülött gyermekének 
első életvitelszerű lakcíme Besenyszög városban van. 
A támogatás mértéke gyermekenként 50.000.-Ft, mely elsősorban pénzbeli támogatás, azonban 
természetbeni ellátásként is nyújtható. 
 

15. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2016 119 

2017 114 

2018 92 

2019 67 

2020 50 

2021 55 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő településen élő gyermekek számában csökkenés 
jelentkezik, amely nem feltétlenül a családok anyagi helyzetének javulását mutatja, a csökkenés oka, hogy  
a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár évek óta nem változott. Az alacsony küszöb miatt 
támogatásra azok a családok jogosultak, akik álláskeresők, munkanélküli ellátásban részesülnek, 
közfoglalkoztatási bérből élnek és alacsony a keresetük.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére a bölcsődei, óvodai, általános 
iskolai étkeztetés térítésmentes, a középiskolai rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
tanulók 50%-os térítési kedvezményre jogosultak. 

 

Az önkormányzat a családokat, a gyermeket, fiatal felnőttet rendkívüli települési támogatásban részesíti, ha 
a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki 
rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át (62.700.-Ft), különös méltánylást 
érdemlő élethelyzet esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át (199.500.-Ft)  
nem haladja meg. 
 
2021. évben 64 támogatási kérelmet nyújtottak be a családok, melyből 15 gyermek részére lett segítség 
nyújtva. A 64 támogatási kérelemből 63 esetben a támogatás megítélésére, 1 esetben a támogatás 
elutasítására került sor. Rendkívüli települési  támogatásként 4.536.000.-Ft lett a családok részére kiutalva. 
Ebből az összegből került támogatásra a COVID-19 vírus miatt állásukat vesztett személyek, valamint az 
árván maradt kiskorú gyermekek. Az utóbbi esetben az önkormányzat vállalta, hogy a gyermekek részére 
havonta támogatást nyújt iskolai tanulmányaik nappali tagozaton való folytatásához, az első diploma 
megszerzéséig.   
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek nincs a településen. 
 

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

 
A Gyvt. alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a települési 
önkormányzat jegyzőjének hatásköre, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedések közé tartozik. A törvény alapján hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 feltételből (szülők alacsony 
iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, 
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához a fenti feltételből legalább kettőnek kell fennállnia. 
Halmozottan hátrányos helyzetű továbbá a nevelésbe vett gyermek, az utógondozói ellátásban részesülő és 
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.  
 
Besenyszög Városban 2021. évben 5 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, melyből 3 gyermek 
általános iskolás, 2 gyermek középiskolás. 
Hátrányos helyzetű gyermekek száma 32, melyből 1 gyermek bölcsődés korú, 4 gyermek óvodás, 15 
gyermek általános iskolai, 12 gyermek középiskolai tanulmányokat folytat.  
 
A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos 
gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a 
halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 
A gyermekek védelmét szolgálják  

• a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 
15/2013.(XII.23.) sz. rendelet, 

• a személyes gondoskodást igénylő szociális ellátásokról szóló 11/1993.(XI.02.) sz. rendelet.  

• gyermekjóléti alapellátások: a Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi, a jelzőrendszeren 
keresztül érkezett vagy az önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a 
védelembe vétel előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában,  

• A gyermekek napközbeni ellátása óvodai és iskolai napközi keretein belül kerül ellátásra. 

 

A település társulási formában biztosítja az óvodai ellátást, az iskolai ellátás 2012. szeptember 1. napjától a 
KOSZISZ fenntartásába került, az ellátás működtetéséhez az önkormányzat a vagyon üzemeltetésre történő 
átadásán túl pénzügyi támogatással járul hozzá.  

Jelenleg a településen nem működik családi napközi, mely a 0-3 éves gyermekek gondozását segíti. 
Besenyszög születési számainak növekedése és a jelenlegi bölcsődei ellátást sürgető jogszabályok betartása  
miatt indokolt egy új bölcsődei intézmény létrehozása. Az önkormányzat „TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 
azonosítószámon nyilvántartott Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé 
ellátott területén - Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása” című pályázatból a szükséges 
infrastrukturális feltételeket meg tudja teremteni. Ennek eredményeként Besenyszögön egy 2 csoportos 28 
férőhelyes európai uniós színvonalú bölcsődei intézmény jön létre.  

Ennek eredményeként Besenyszögön egy 2 csoportos 28 férőhelyes európai uniós színvonalú bölcsődei 
intézmény jött létre, mely 2020.09.28-án megkezdte működését.  

A bölcsődés gyermekek napi étkezési szükségleteinek fedezésére a helyi főzőkonyha áll majd rendelkezésre. 
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Az óvodás gyermekek biztonságos ellátása érdekében szintén pályázati hazai forrásból felújításra kerül az 
Eszterlánc Óvoda, geotermikus energia hasznosításával a „BMÖGF/93- /2016 Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 
Székhely Intézményének részleges felújítása” című pályázat felhasználásával.  

A család és gyermekjóléti szolgáltatás hatékony működése érdekében észlelő és jelzőrendszerének 
kiépítése, megfelelő működtetése a gyermeki jogok érvényesülésének figyelembe vételével alapvető 
feltétel.  
A jól működő észlelő-és jelzőrendszer képes a veszélyeztetettség időbeni felismerésére, a veszélyeztetett 
gyermek gyermekjóléti szolgáltatásba való irányítására, részt venni a diagnózis felállításában, a család 
erőforrásainak feltárásában, a problémamegoldó eljárások tervezésében és lebonyolításában, az érintettek 
„képessé tevésére” tett erőfeszítésekben, az elért eredmények tartós fenntarthatóságában. Az észlelő-és 
jelzőrendszer működésének minősége meghatározza a településen élő családok, gyermekek helyzetét. 
A gyermekvédelem középpontjában továbbra is meghatározó szerepet tölt be maga a jelzőrendszer. A 
család-és gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.  A veszélyeztetettség jelzésére 
épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének 
minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák mentén történik. A 
települési jelzőrendszer összetétele sokszínű, minden olyan intézmény, hatóság, civil szervezet részt vesz 
benne, akik szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a gyermekekkel.  Együttműködnek, egymást 
kölcsönösen tájékoztatják.   
 
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója alapján 2021-ben szakmai tevékenység száma 2136 
esetszám volt (halmozott adat), 1048 fő szolgáltatásban részesülő bevonásával. 2016. januárja óta 
Szászberek településen is Besenyszög látja el a család- és gyermekjóléti szolgálati teendőket. A szakmai 
tevékenységi esetszám 698. 197 fő részesült szolgáltatásban.  

A gyermekek egészséges fejlődése érdekében továbbra is szükséges lenne a sporttevékenységek fejlesztése 
is, melyhez hozzájárulhat a helyi termálvíz hasznosításával megépíthető tanuszoda, strand. 

 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 
jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. Az óvodákban, 
iskolákban havonta átlagosan 235 gyerek étkezik. Étkezési kedvezményben 155 gyerek (az étkező gyerekek 
65%-a) részesül. Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermekétkezési 
lehetősége biztosított volt.  
A Gyvt. 2016. január 1-től hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került 
meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Ennek keretében a települési önkormányzat a szülő, 
törvényes képviselő kérelmére a tavaszi, nyári, őszi, téli szünet időtartamára a déli meleg főétkezést a 
hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.  
A bölcsődés kortól, tehát az 5 hónapos gyermektől kezdve a legfeljebb 18. életévet betöltött fiatal számára 
kell – a fentiekben említett feltételek alapján – a szünidei étkeztetésről gondoskodnia a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy a gyermek 
intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e. 
 
A támogatást a tavaszi szünetben 19 gyermek 2 munkanapon, nyári szünetben 25 iskolába járó kiskorú 
gyermek 54, 2 bölcsődés 10 és 5 óvodás korú gyermek 14 munkanapon,  őszi szünetben 23 gyermek 5 
munkanapon, téli szünetben szintén 23 gyermek 6 munkanapon keresztül vette igénybe az ellátást. Az étel 
előrecsomagoltan, egyszer használatos edényekben szolgáltattuk, amelyet vállalkozótól vásároltunk. 
Az őszi szünettől kezdve Besenyszög Város Önkormányzata által üzemeltetett Szociális Konyha biztosította 
a napi egyszeri meleg étkezést a gyermekek számára. Ennek biztosítása 1.183.942.-Ft összegű kiadással járt, 
melyhez állami támogatás állt rendelkezésre. 

A 2014-2020 Európai Uniós ciklusban Besenyszögön a gyermekek helyi étkezése is megoldódik, azáltal, hogy 
egy új önkormányzati tulajdonban lévő konyha létesül. A helyi erőforrások felhasználásával tervezett 
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konyha a Damjanich úton, a régi TSZ iroda épületének földszinti részén kerül kialakításra. A 400 adagos 
főzőkonyha infrastrukturális megvalósításához két pályázati forrás bevonása is indokolt. A „TOP-4.2.1-15-
JN1-2016-00021 azonosítószámú Szociális konyha kialakítása Besenyszögön” pályázat keretében a 
főzőkonyha szükséges és kapcsolódó helyiségeinek kialakítása történik meg. A beruházás várhatóan 2021. 
1. félévében valósul meg. 

A „VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Besenyszög Város közétkeztetést szolgáló konyha eszközbeszerzése” című pályázat 
esetében sor kerül a főzőkonyha nélkülözhetetlen konyhatechnológiai eszközeinek beszerzésére. Mindkét 
pályázat az energiatudatos, környezetbarát megoldások felhasználását támogatja valamint a lakosság 
szemléletformálásához is hozzájárul. 

A helyi lakosok szemléletformálását, a „KEHOP-5.4.1-16-2016-00064 azonosítószámú "Használd okosan és 
tudatosan" Energiatudatos életmódot elősegítő szemléletformáló programok Besenyszögön” című pályázat 
is támogatja.  
Energiatudatos életmódot elősegítő, különböző szemléletformáló programok kerültek megrendezésre 
Besenyszögön. Az óvodásoknak rajzverseny, az általános iskolásoknak szakkör, tanulmányi verseny és 
rajzverseny került megrendezésre. A felnőtteknek szóló előadások és fórumok a lakosság aktív részvételével 
valósultak meg. 
 
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 
intézményhálózaton keresztül. Az intézményekben zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt 
tanácsadás egészít ki.   
A védőnők családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal. 
Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az 
iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi ismeretterjesztést végeznek.  
 

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

 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint –  az óvodai nevelés, az 
iskolai nevelés és oktatás keretében szerveztük meg. 

 

A Besenyszögi Eszterlánc Óvodába 2008. szeptemberétől kezdődően bevezetésre került az Integrált 
Pedagógiai Program, amely a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
megteremtését szolgálja. 2009. júniusától bevezetésre került a TÁMOP- 3.1.4/08/2-2009-0207 képességek 
fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás.  
 
Az óvodába jelentkező gyerekek száma 2018. májusában jóval magasabb volt, mint amit a 3 működő 
csoportba felvenni tudtak volna. A fenntartó támogatásával negyedik csoport megnyitására került sor, mely 
óvoda előkészítő, mini csoportként fog működni. A feltételek ehhez teljes mértékben adottak voltak, így – a 
helyi bölcsőde megépüléséig- a 2,5 éves gyerekek felvételével támogatni tudják a munkába visszatérő 
édesanyákat, családokat. 
Módosított Alapító Okirat szerint a férőhelyek száma 100 főre emelkedett, melyhez a személyi feltétel is 
növekedett. Jelenleg az intézményben1 fő óvodavezető mellett a 4 gyermekcsoportban 7 fő óvónő, 4 fő 
dajka és 1 fő pedagógus asszisztens dolgozik. 
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8-9. kép Besenyszögi Eszterlánc Óvoda 

 
Pályázati forrásból valósult meg az óvodában a vizesblokk felújítás és korszerűsítés 2017. december 31. 
határidővel. Ennek köszönhetően a gyermek- és felnőtt mosdók új csempe- és padlóburkolatot, új 
felszereléseket, színes térelválasztókat kaptak. 
 

   
10-11. kép Besenyszögi Eszterlánc Óvoda vizesblokk (régi és az új) 

 
Ebben az évben megvalósult a fűtéskorszerűsítés is, mely során a gázfűtést geotermikus meleg vízfűtési 
rendszer váltotta fel. 
A 4 óvodai csoportba légcserélő, nagy teljesítményű klíma berendezések kerültek felszerelésre, melyek a 
nyári melegben biztosítanak hűvös levegőt a teremben tartózkodó gyerekeknek. 
TOP-3.2.1-15-NJ1-2016-00027 sz. „Önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése Besenyszögön” 
pályázat keretében 2018. ősztől újul meg az óvoda tetőzete és felszerelésre kerülnek napkollektorok, mint 
megújuló energiaforrás. 
 
Európai uniós forrásból a TOP-3.2.1-15-NJ1-2016-00027 sz. „Önkormányzati épületeinek energetikai 
korszerűsítése Besenyszögön” pályázat keretében 2019-ben megújult az óvoda tetőzete és napelemek 
kerültek felszerelésre.  
 
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásának köszönhetően a Besenyszögi Óvodásokért Alapítvány 
pályázatának megvalósításával 2019-ben széleskörű programok megvalósítására nyílt lehetőség az 
óvodában, illetve mozgáskoordinációt fejlesztő játékok, valamint nevelést segítő eszközök kerültek 
beszerzésre. Az Alapítvány a továbbiakban is részt kíván vállalni az óvoda fejlesztésében, ezért minden 
lehetséges pályázati lehetőséget megragad (Nemzeti Együttműködési Alap, Falusi Civil Alap). 
 
Az Önkormányzat 2020-ban sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban az óvodai játszóudvar 
fejlesztésére, ennek keretében egy új KRESZ-pálya kerül kialakításra az intézmény udvarán, mely hozzájárul, 
hogy a gyerekek biztonságosabban közlekedhessenek a település fő útján újonnan épült kerékpárúton. 
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Az óvoda infrastrukturális fejlesztésének fontos eleme a tálalókonyha teljes felújítása, valamint a kerítés 
felújítása, lecserélése, melyhez folyamatosan keresünk pályázati forrásokat. 
 
Az óvoda tálalókonyhájának infrastruktúrája minden tekintetben fejlesztésre szorul. A konyhai gépek, 
edények, eszközök számának folyamatos cseréje, pótlása szükséges. Részben ez megtörtént, amikor új 
műanyag 100 db-os étkészletet kaptunk a fenntartótól. Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására” pályázat került benyújtásra, felújításra, új eszközök beszerzésére. 
Egyéb forrásból, leginkább alapítványi és szülői felajánlásokból (tárgyi, anyagi, dologi) gazdagodik az óvodai 
csoportok eszközkészlete, szépül az óvoda. Legfontosabb partnerük a család, melyet mi sem bizonyít 
jobban, hogy a szülők szívesen mennek el az óvodába, örömmel vesznek részt közös programokon, aktívan 
vesznek részt egy-egy ünnep, vagy kirándulás megszervezésében, lebonyolításában. Egyik jó példa erre, 
hogy az óvoda folyosói falának díszítő festésében is segítettek ügyes kezű szülők. 
A gyermekek személyiségének fejlesztése elsősorban a játékon keresztül valósul meg, változatos módszerek 
alkalmazásával, de egyéb tevékenységek szervezésével is törekedtek erre az óvodapedagógusok. 
Rendszeresen részt vettek a gyerekekkel könyvtári, múzeumi foglalkozásokon, a partnereink által szervezett 
koncerteken, kirándulásokat szerveztek és az óvoda sajátos arculatához kapcsolódó ünnepeket, közös 
programokat a családokkal. 
Különleges bánásmódot igénylő gyerekek esetében heti rendszerességgel gyógytornász, logopédus és 
gyógypedagógus foglalkozik ebben a nevelési évben is az SNI gyerekekkel. A tanulási nehézséggel, 
magatartási zavarral és beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése fejlesztőpedagógus által 
valósult meg. 
Az óvodákban működő 3 tehetségműhely éves munkaterv alapján végzi a gyermekek fejlesztését. Az 
esélyegyenlőség elvének megfelelően biztosítjuk minden nagycsoportos részére, hogy legalább egy 
tehetségműhely tagja legyen. 
Az intézményben kiemelten foglalkoznak az egészséges életmódra neveléssel, programjaik közt szerepel az 
egészséges táplálkozás, mozgás népszerűsítése. 
Egyre több alkalommal vesznek részt városunk közéletében. Egyre több település szintű vagy civil 
szervezetek által szervezett rendezvényen lépnek fel óvodásaik. Ez a tendencia egyre inkább megerősödni 
látszik, s manapság is kérik gyermekek élményt nyújtó fellépését. 
Törekedtek, s ma is törekszenek olyan óvodai programok szervezésére, melyek a generációk közötti 
kapcsolattartást segítik, mindezeket hagyományteremtő céllal rendezik. Ilyenek pl. a Mihály-napi mulatság, 
Családi nap, farsang ünnepe, stb. De kiemelt szerepet kap a magyar néphagyományokhoz kapcsolódó 
ünnepek ápolása (Márton-nap, Luca-nap, kiszeégetés, húsvét), valamint megemlékezés a környezetvédelmi 
jeles napokról (Föld napja, Víz és Madarak-Fák napja). 
 
A koronavírus-járvány miatt, a Besenyszögi Eszterlánc Óvodában 2020. március 18-tól kihirdetett rendkívüli 
szünet, az akkor életbe lépő korlátozások szokatlan helyzetet teremtettek. Egyik napról a másikra kellett 
átalakítani az intézményi működést, melyek számos szervezési és szakmai kihívásokat tartogattak. Ki kellett 
alakítani egy új munkarendet, az online kapcsolattartás formáit szülőkkel, új kommunikációs csatornákat 
kollégákkal, a „home-office”/otthoni munka kereteinek megoldását. 
A rendkívüli szünet idején ügyeleti rendszerű, korlátozott gyermekfelügyeletet biztosított az óvoda, szülői 
kérelmek egyedi elbírálása alapján. Kezdetben 10-15 fő gyermeket fogadtak napi szinten, a visszanyitás 
(2020. május 25.) előtt viszont már 30 gyermek felügyeletét kellett megoldani. Mindezt úgy, hogy az 
egészségügyi, megelőző intézkedéseket betartva 1 óvodai csoportban 5 gyermek tartózkodhatott. Az 
óvodavezetőnek folyamatosan, az OH adatgyűjtéséhez az óvodai felügyeletet igénylőkről napi szintű 
létszámadatot kellett szolgáltatni. 
A rendkívüli szünet ideje alatt az otthoni felügyeletet biztosító szülő gyermeke részére is biztosított volt a 
gyermekétkeztetés. Ennek keretében déli meleg főétkezést biztosított a települési önkormányzat. Az 
ellátásért ugyanolyan összegű térítési díjat kellett fizetni, mint az intézményi gyermekétkeztetéskor, 
valamint azon gyermekek részére, akik jogszabályi jogosultsággal rendelkeztek az étkezést ingyenesen 
biztosították. Nemcsak a hátrányos helyzetű gyermekek szülei, hanem más családok is éltek ezzel a 
lehetőséggel. 
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Az ügyeletre nem beosztott dolgozó részére otthon végezhető munka iránt egyénileg kellett a dolgozónak 
kérelmet benyújtani az óvodavezetőnek. A kérelemben szerepelnie kellett az otthon végezhető munka 
idejének és a munka jellegének. Olyan jellegű feladat vállalása volt szükséges, amelynek produktuma volt, 
mivel arról a dolgozónak bemutatási kötelessége volt az óvodavezetőnek. Ennek megfelelően a következő 
otthoni munkákat végezték az óvodapedagógusok:  

• Elektronikus formában a szülők segítése az otthoni elfoglaltság tartalmas megtervezésében (pl.: 

otthoni tevékenységek ajánlása, linkek továbbítása, pedagógiai tanácsok, stb.) 

• Ovi-újság, ovi-nyitogató kiadványok szerkesztése 

• Óvoda honlapjának megújítása, frissítése 

• Önképzés 

• Pályázatok írása 

• Pedagógus önértékelés feladatainak elvégzése 

• Szabályzatok, dokumentumok aktualizálása 

• Innovációk kidolgozása 

• Új szakkönyvek felkutatása. 

Dajka nénik esetében az óvodák fertőtlenítése, takarítása folyamatos munkavégzést biztosított. Néhány 
esetben tudtak otthoni munkát vállalni, mint pl.: arcmaszkok varrása, eszközök készítése-, javítása és 
beszerzése, újságok és kiadványok széthordása a családoknak, kert- és udvar gondozása, növények 
átültetése. 
Az óvoda nem zárt be a nyár folyamán, megszakítás nélkül fogadták az óvodai ellátást igénylő gyermekeket, 
ezzel biztosítva a dolgozó és a karantén alatt szabadságuk nagy részét kivenni kényszerülő szülők 
gyermekeinek óvodai elhelyezését.  
Az óvoda ünnepeiben is változás történt a tervezettek képest. Elmaradt a Gyermek-nap és Családi nap. Az 
Évzáró-partit és a nagycsoportosok ballagását csak a nyár végén rendezték meg. Az Anyák-napja is újszerű 
formában valósult meg. A gyerekekhez eljuttatták az óvoda dolgozói a meglepetés ajándékot, így tudták 
óvodásaink édesanyjukat felköszönteni.   
A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai 
beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján rendkívüli eljárásrendben történt. 
Minden körzetes, óvodaköteles gyermeket fel kellett venni az intézménybe, kivétel, ha más óvoda jelzéssel 
élt, hogy a szülő oda íratta be gyermekét. A nem körzetes, valamint nem óvodaköteles gyermekeket a szülő 
benyújtott szándéknyilatkozata és szabad férőhely esetén lehetett felvenni az óvodába.  A beiratkozás 
során mindvégig online kapcsolattartás élt az érintett szülőkkel. 

A 2020/2021. nevelési év elején az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. 08.18.-án kiadott, a 

2020.09.08-án módosított eljárásrend, valamint a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a 

járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről alapján Intézkedési terv készült, mely részletesen 

tartalmazza az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekekre és szüleikre, az óvodai dolgozókra, továbbá 

minden más az intézményt látogatóra vonatkozó szabályokat. Legfontosabb ezek közül, hogy csak kizárólag 

egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, szülő, dolgozó, stb látogathatja intézményt. A gyermeket az 

óvodába egy kísérő hozza, aki az óvoda ajtaján való belépéskor kézfertőtlenítőt használ és a bent 

tartózkodás ideje alatt maszkot visel, ügyelve a megfelelő távolság betartására és arra, hogy a legrövidebb 

ideig tartózkodjon az óvoda épületében. 2020. október 1-től a gyerekek testhőmérsékletét az óvodába 

érkezéskor megmérik, ennek eredményéről a szülőt tájékoztatják, aki csak a mérőpontig léphet be az 

óvodába. Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni és 

gondoskodni kell a szülő/ gondviselő értesítéséről, s fel kell hívni a figyelmét, hogy értesítse háziorvosát, 

gyermekorvosát, s az általuk kiadott utasítás értelmében járjanak el. Koronavírus érintettség esetén az 

intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 
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A nevelési év kezdéséhez, valamint a folyamatos fertőtlenítő takarításhoz, kézfertőtlenítéshez szükséges 

fertőtlenítőszereket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont (ÁEEK) intézmény részére biztosítja, továbbá az 

érintésmentes testhőmérőket is biztosították számukra. 

 
Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja az alapfokú 
oktatást 213 gyermek részére. Az iskolában 23 fő pedagógus, 9 főállású technikai személyzet segíti az 
oktató nevelő munkát. 11 tanuló csoport+ 5 napközis csoport, valamint 8 művészeti iskolás csoportban 
végzik a munkát néptánc és képzőművészet tanszakokon. Projektnapok, projekthetek, valamint a Diák 
Önkormányzat segítik a színvonalas tevékenységet. 
 
Besenyszögön a népiskolai oktatás az 1777. évi I. Ratio Educationis-t követően szerveződött meg Eszterházy 
Károly, egri püspök munkásságának köszönhetően. Az iskolának több mint 200 éves múltja van. Az 
intézmény jelenlegi formájában 1951-1959 között épült fel. Az iskola tornaterme több éve már sportolásra 
alkalmatlan volt. A KOSZISZ  400 millió vissza nem térítendő pályázati forrásának köszönhetően 2018. 
januárjában egy minden igényt kielégítő 900m2-es 4 öltözős tornateremmel bővült az intézmény. Az 
általános iskolai nevelés és oktatás mellett sokáig diákotthonként is szolgált, amely a tanyavilágból 
származó gyermekek igényeit elégítette ki. A tanyasi diákotthon a nyolcvanas évek elejére fokozatosan 
szűnt meg, és ettől kezdődően kizárólagosan a település lakosságának szolgálata lett az intézmény feladata. 
2002-ben megindult az alapfokú művészetoktatás néptánc és képzőművészeti tanszakokkal. 
 
 

   

12-13.kép A néptánc és képzőművészeti tanszak diákjai 

 
A fenntartó 2005-ben az iskolához csatolta a Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjteményt, azóta 
közművelődési feladatellátást is végez az intézmény, valamint itt folyik a múzeumpedagógiai oktatás. 
 

   
14-15.kép Foglalkozás és oktatás a Vehiculum-Házban 
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2012. szeptember 1-jétől az intézményt a KOSZISZ vette át, és működteti. 
Az intézmény Besenyszög település egyetlen iskolája. A tanulók létszáma Besenyszögön jelenleg 213 fő. 
Kiemelt szerepet kap a nyelvtanulás, a számítástechnika oktatása és a művészeti nevelés (képzőművészet, 
néptánc), illetve a múzeumpedagógiai oktatás.  
Az iskolába érkező beilleszkedési, tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekek száma évről-évre 
nő. Az ő megsegítésüket fejlesztő pedagógus végzi. 19 sajátos nevelési igényű tanuló van akiket integráltan 
oktatunk, felzárkóztatásukat gyógypedagógus, logopédus végzi. Ezen tanulók fejlesztésére a tárgyi 
feltételek is adottak. Az iskola arra törekszik, hogy a környezettudatos, egészséges életmódra nevelés a 
mindennapok része legyen. Az iskolát az „Érezd magad jól a besenyszögi iskolában” Alapítvány támogatja, 
anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez, 
illetve a tehetséges diákok támogatásához. 
 
Az elmúlt években részben akadálymentesítésre került az iskola épülete. Hiányosság, hogy az iskolában 
nincs megfelelő környezet a szabadtéri sportolásra, mivel az udvaron nincs játszótér. 
 
A Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv célja a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség 
elősegítése a település közoktatási intézményeiben, az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok 
kiszűrése, az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz. Valamint a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és előmozdítása az 
oktatási-nevelési folyamatokban. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és 
társadalmi integráció támogatása.  

 
16. kép Az új tornaterem 

 

 

Magyarországon miután a kormányfő a COVID19 vírus miatt veszélyhelyzetet jelentett be az intézményben 
2020. március 16-án tantermen kívüli, digitális oktatás kezdődött meg. A bejelentést követően az intézmény 
minden pedagógusa az iskolában töltötte a hétvégét. Az osztályfőnökök választották ki azokat a felületeket, 
amelyeken a szaktanárok elérhették a diákokat (alsó tagozat esetében a szülőket). 
A tantermen kívüli, digitális munkarend legfőbb nehézségét a távoktatási jelleg adta. Az általános iskolai 
korosztály még nem készült fel arra, hogy belső motiváltságból üljön a számítógép elé tanulni, a 
pedagógusok pedig nem tudták olyan formában számon kérni a tananyagot, mint az iskolában. Számos 
esetben fordult elő, hogy a szülők azért kértek segítséget a pedagógusoktól, mert nem tudták leültetni a 
gyermeküket tanulni. Mindenki számára egy teljesen új helyzetet teremtett a digitális munkarend, erre nem 
voltak felkészülve a pedagógusok és nem tudták felkészíteni a gyermekeket sem. 
Besenyszögön 5 tanuló eszközhiányát volt szükséges megoldani. Ezt baráti segítséggel, magányszemélyek 
felajánlásaival sikeresen meg tudták oldani. Az eszközök minősége időnként okozott problémát (pl. a 
telefon a PPT-t nem tudta megnyitni), azonban ezeket a nehézségeket a pedagógusok igyekeztek személyre 
szabottan kiküszöbölni. Így jelentős többletmunkájuk adódott, hiszen osztályonként akadt 1-2 tanuló, aki 
nem azon a csatornán volt elérhető, mint az osztály többségi tanulója.  
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Érkezett olyan jelzés is szülőtől, hogy ő csak Messenger üzenetet tud küldeni, nem ért az e-mailhez. 
Amennyiben a pedagógus szerette volna a tanulót elérni, úgy alkalmazkodnia kellett. A pedagógusok 
prezentációval készítették el idén az év végi beszámolójukat, s számos olyan esetről számoltak be, amikor 
többfelé kellett küldeniük ugyanazon feladatokat.  
Abban nagyon szoros egyezőséget mutatott a pedagógusok beszámolója, hogy azokat a diákokat volt 
nagyon nehéz feladatra bírni, akik az iskolában is motiválatlanok, kevésbé szorgalmasak. Besenyszögön nem 
volt olyan tanuló, aki egyáltalán nem volt bevonható a digitális munkarend idején a feladatokba. 
 
Besenyszög Város Önkormányzata pályázat útján építette a Napsugár Bölcsődét ez évben. Korábban a 
város nem rendelkezett bölcsődével. Az intézmény megépítésével segíti a kisgyermekes családokban a 
szülők munkaerő-piaci elhelyezkedését és visszatérését. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy 
jelentősen megnövekedett a családok igénye a gyermekek napközbeni elhelyezésére. A bölcsőde a 
városközpontban, - a Millér part mellett - az óvoda közvetlen szomszédságában épült, pár méterre pedig az 
általános iskola található. A szülők számára jól megközelíthető az épület gyalogosan és autóval is. 
Az Intézmény 28 fővel fogadja a gyermekeket. A bölcsőde 2020. szeptember 28-ai nappal nyitotta meg 
kapuit. Jelenleg 13 fő kisgyermek jár a bölcsődébe. A nevelési év végére a feltöltöttség 22 fővel várható. A 
korosztályt tekintve a legfiatalabb kisgyermek 19 hónapos, a legidősebb 32 hónapos, illetve várható ebben 
a nevelési évben, 1 fő sajátos nevelési igényű kisgyermek gondozása.  
Szakmai programunkban kiemelten kezeljük a gyermekek környezettudatos, egészséges életmódra 
nevelését, melyet rendszeres mozgással, a természetes mozgáskedv fenntartásával, korszerű táplálkozással, 
kultúrhigiénés szokások kialakításával és az érzelmi biztonság megteremtésével valósítunk meg.  
A bölcsőde engedélyezett álláshelye:  

bölcsődevezető  1 fő 
kisgyermeknevelő 4 fő 
dajka   2 fő   
Összesen:   7 fő 

 

 
17.kép Bölcsőde 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A gyermekek veszélyeztetettsége 
megemelkedett. 
A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 
átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 
Szabadidős, sporttevékenységek fejlesztése, 
bővítése. 
 

0-2,5 éves korú gyermekek ellátására 
kielégítetlen igény jelentkezik.  

Új bölcsőde létesítése, valamint a helyi óvoda 
infrastrukturális megújítása.  
A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. 
napjától működik. 

14. év feletti gyermekek szórakozási 
lehetőségének hiánya. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése.  

Sportlehetőségek korlátozott elérhetősége. Sportpálya felújítása, fejlesztése, tanuszoda, 
strand építése. Települési sportélet megújítása a 
településen kihelyezett sport-és 
játszóeszközökkel. Új kerékpárút a biztonságos, 
és egészséges életmód támogatásáért. 
A kerékpárút megépült. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

  
 

16. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 2019. év (2.számú táblából) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 633 1 668 3301 49,47% 50,53% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 977 899 1876 29,60% 27,23% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 122 108 230 3,70% 3,27% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 271 398 669 8,21% 12,06% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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(17. számú tábla) 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A 16.-17.számú táblázatból megállapítható, hogy a nemek aránya – 18. év alattiak kivételével - 
korcsoportként változik. A férfiak aránya 18-64 éves korig magasabb. Azonban a nők átlagosan magasabb 
életkort érnek meg, mint a férfiak. 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Besenyszögön található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási 
szektor, valamint a LSF Holding Ruhaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, aki felsőruházat    
gyártásával foglalkozik. 
 

Az állandó népességből a férfiak nagyobb arányt képviselnek a munkavállalási korúak (18-64.éves)  
csoportjában.  Az elmúlt három év statisztikája alapján mindkét nem esetében látható, hogy a 
munkanélküliek aránya növekedést mutat. A munkanélküliek között a nők nagyobb számban fordulnak elő, 
mint a férfiak, ezért megállapítható, hogy a nők munkaerő-piaci helyzete a településen romlott.  
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18. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 4,36 3,81 4,09% 

2017 3,5 3,36 3,43% 

2018 3,03 4,48 3,76% 

2019 2,61 3,6 3,11% 

2020 4,72 6,47 5,60% 

2021 3,5 5,19 4,35% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

A településünkön a nők nagyobb arányban képviseltetik magukat a közfoglalkoztatásban (64%). A nők 
aránya a  foglalkoztatást segítő és képzési programokban is magasabb, még akkor is, ha a képzések 
férfiszakmák elsajátítására irányulnak (pl. faipari gépkezelői, zöldterületi kisgépkezelői képzés).  Az 
önkormányzatnak nem állnak rendelkezésre adatok, csakúgy, mint a hátrányos megkülönböztetésről a 
foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség). 

 
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

• a csed, gyed, gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt, 

• a gyermeket nevelő nők ill. gyermeket egyedül  nevelő nők,  

• az alacsony iskolázottságú, szakképesítéssel nem rendelkező nők, 

• a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges ledolgozott munkaidőt. 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek száma. Jelenleg 
a településen nem működik bölcsőde és családi napközi, mely a 0-3 éves gyermekek gondozását segítené. 
Pályázati forrásból megvalósuló helyi bölcsőde megépüléséig a Besenyszögi Eszterlánc Óvodába ez évtől 
negyedik csoport megnyitására került sor, mely óvoda előkészítő, mini csoportként működik. Így a 2,5 éves 
gyerekek felvételével támogatni tudják a munkába visszatérő édesanyákat, családokat. 
 

Az önkormányzat „TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 számú, „Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi 
kapacitással kevésbé ellátott területén - Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása” című pályázat 
eredményeként egy új, 2 csoportos 28 férőhelyes európai uniós színvonalú bölcsődei intézmény jött létre, 
mely 2020.09.28-án megkezdte működését.   
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. Ennek 
során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A 
leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik 
meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális 
juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel 
kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői 
hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, 
egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 
 

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

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A szolgáltatások közvetítése a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata. Feladatukat teljeskörűen ellátják. Ennek alkalmával információt 
és segítséget nyújtanak az elhelyezést biztosító szociális intézményekről.  

Az elmúlt időszakban az önkormányzat anyagi forrásaihoz mérten több, jó műszaki állapotban lévő 
belterületi ingatlant vásárolt fel, melyet akár krízishelyzetben lévő családoknak is kiadhat. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, azaz azonos jogok illetik meg a nőket 
és a férfiakat is. Az azonos jog érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. 2014. évi helyhatósági 
választásokat követően az önkormányzati képviselők körében nem található nő, és a bizottsági tagok között 
is kis számban található.  
A település köznevelési, közoktatási és közművelődési intézményeiben nők látják el a vezetői feladatokat, 
és a dolgozók többsége is nő.   

A civil szervezetek létrehozásában és működtetésében a nők részvétele kimagasló.   

Megállapítható, hogy településünkön nincs olyan szervezet, amely kizárólag a  nők érdekvédelmére alakult 
volna.   

 

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

A sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év feletti nők különösen, 
többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar 
társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják – vidéki kistelepülésen 
hangsúlyozottan -, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet 
tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 
programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi 
magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és fellép a félelem a 
„más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan 
családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is.  A Művelődési Ház és 
Könyvtár színvonalas programokat, rendezvényeket kínál mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni 
szabadidejüket. Folyamatosan megújuló programkínálat mellett a helyi hagyományos programokat is 
szerveznek: kiállítások, koncertek, színházi előadások, Gyerkőcnyúzó-Baba-mama klub, gyermek- és családi 
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programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas programok egyaránt 
megtalálhatók.  

 

 
    

18. kép Baba-mama klub a Művelődési Házban 

Fejlesztésre szorul a szabadidős tevékenységhez használható játszóterek, parkok környezete, mert sajnos 
nincs kialakítva a mai igényeket kielégítő szociális helyiség. Településünkön 1 játszótér  található, melynek 
játékai felújításra, kiegészítésre szorulnak. 

Besenyszög sportéletének fellendítése céljából több pályázati forrás is rendelkezésre áll. A „TOP-2.1.1-15-
JN1-2016-00003 Sport és közösségi központ létrehozása felhagyott TSZ központ hasznosításával” című 
pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő TSZ iroda emeleti részének átalakításával valamint 
a tetőtér beépítésével új közösségi terek kialakítása valamint sport és szabadidős tevékenységekre alkalmas 
helyiségek létrehozása történik meg. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, a beruházás várhatóan 
2021. 1. félévében valósul meg. 

A „TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00020 ZÖLDÜLŐ Besenyszög - Sportliget kialakítása Besenyszögön” pályázat 
pedig egy hatalmas űrt tölt be a település életében. Az "Erzsébet kert" zöldfelület rehabilitációja, 2-5, 5-12 
korosztály részére játszótéri eszközök telepítése, meglévő épület átalakításával büfé kialakítása, fedett 
nyitott tér valamint női férfi és akadálymentes WC építése, Jászladányi úti sportpálya és a Millér közötti 

területen tornapálya és sétaút kialakítása pihenőhelyekkel valamint tornaeszközök telepítése komplex 
program támogatja a helyiek egészséges életmódját. 

A településen jelentős igény mutatkozik közterületi játszótér kialakítására, melyet a gyerekek az iskolai és 
óvodai időn kívül is használni tudnak. Az Önkormányzatnak lehetősége van a Magyar Falu Program 
keretében játszótér kialakítására pályázni, melyet meg is fog tenni annak érdekében, hogy kielégítse ezt az 
igényt. 

 

 

 

 

 



 
 

43 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség csökkentése a nők 
esetében. 

Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális 
képzési programok körének bővítése 

A GYÁS, GYED, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát. 

A nők foglalkoztatási esélyeinek növelése 
érdekében gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmények működtetése. Új bölcsőde 
létrehozása, óvoda felújítása. 
A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. 
napjától működik. 

Magányérzet,  közösségi kapcsolatok hiánya, 
mentális állapot romlása. 

Szabadidős programok szervezése, bővítése. 
Egészségügyi alapellátás mellett új szolgáltatások 
bevezetése, elérhetőségének javítása 
(pszichológus, gyógytornász stb)  

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

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

 
Országos tendenciához hasonlóan településünkön is a 65. év felettiek számában jelentős növekedés 
mutatkozik, mely azt támasztja alá, hogy a lakosság életkora nő, az elöregedés folyamata kimutatható.  
Besenyszög lakosságának 27,24 %-a 60 év feletti. 2016-ban ez az adat 26,11 % volt. 
 
 

19. számú táblázat - Öregedési index (5. táblával azonos) 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

Öregedési 
index 

%  
(TS 030) 

2016 654 453 144,37% 

2017 648 444 145,95% 

2018 646 434 148,85% 

2019 669 427 156,67% 

2020 678 429 158,04% 

2021 680 432 157,41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya.  
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
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– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül 
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok 
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a demencia kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.  
 
Besenyszög Község Önkormányzata 2009-ben az Idősügyi Tanács javaslata alapján elnyerte az „Idősbarát 
Önkormányzat” címet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattól. A pályázat elbírálói méltatták az 
időskorúakért több évtizeden keresztül végzett odaadó munkát, az Idősek Otthona magas szintű szakmai 
tevékenységét. A díjat a polgármester úr, az intézményvezető és a jegyző vette át.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással  
rendelkezik. A közszférában a jogszabály is kivételes esetben engedi az idősek foglalkoztatását. 

 
Önkormányzatunk „Idősbarát önkormányzat” címmel rendelkezik, ez tükrözi, hogy a Képviselő-testület 
kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül biztosítja az aktív bekacsolódásukat a közéletbe.   
Igen aktív az idősek részvétele a helyi civil életben.  Az Őszikék Nyugdíjas Klub 1997. június hó 21-én alakult 
18 fővel a községben élő nyugdíjasok összefogására, testi-szellemi felkarolására, az idősek szabadidejének 
aktív eltöltésére a kulturális és szabadidős programok által. Azóta megszakítás nélkül, folyamatosan 
működik, heti rendszerességgel találkoznak a tagok. Jelenlegi létszámuk 34 fő. Hagyományokra épülő 
programjaik közé tartoznak a hazánkban tett kirándulások, ahol a helybeli nevezetességekkel, 
hagyományokkal, kultúrával ismerkednek. Részt vesznek valamennyi városi rendezvényen, a szervezésben 
és a programok megvalósításában is aktívak. Szoros kapcsolatot ápolnak intézményekkel, civil 
szervezetekkel a megyei nyugdíjas egyesülettel, más települések klubjaival. Hangsúlyt fektetnek az 
egészséges életmódra, orvosi előadásokat szerveznek, futóversenyek és más sportlehetőségek, tornák aktív 
résztvevői.  De nemcsak a nyugdíjas klub, hanem a többi civil szervezet is szép számmal tudhat tagjai között 
időseket.  

 

6.3- 6.4. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés, valamint az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó 
programok a településen 

 
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális, 
közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosított, egy 
része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező 
feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.  
Besenyszög Városában a Szociális Szolgáltató központ biztosítja az idősek részére a szociális ellásokat a 
kötelező feladatokon felül is, bentlakásos, nappali ellátás, házi segítségnyújtás keretein belül, illetve 
prevenciós, tájékoztató és egészségügyi szűrőprogramok szervezésével. A rendezvényeik nyitottak. A 
közművelődési és kulturális szolgáltatások a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény szervezésében érhető 
el. Az intézmény a programokat, ünnepségeket, települési rendezvényeket mindig a civil szervezetek 
bevonásával, a lakosság teljes körű tájékoztatás mellett szervezi. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a 
többgenerációs programokra. Az idősek részére az informatikai jártasság megszerzésére, bővítésére 
ingyenes tanfolyam megszervezésére is sor került. A civil szervezetek is szerveznek előadásokat 
egészségügyi tájékoztató, bűnmegelőzési céllal, melyen kiemelt hangsúllyal kezelik az idős korosztályt. A 
rendőrség szórólapokkal tájékoztatja a lakosságot a személy- és vagyonvédelemről, külön figyelmet fordítva 
az idősekre. 
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A településen élő idősek erősen kötődnek a természethez, aktív életformájukat korlátozott fizikai állapot 
mellett is igyekeznek fenntartani, művelik kertjeiket, gyümölcsösüket.  Mind anyagi helyzetükre, mind 
mindennapi közérzetükre támogatólag hat a megtermelt termékeket lehetőségük van kulturált 
körülmények között árusítani az újonnan épült, a kor szellemének megfelelő piactéren. Az új piactér 
közösségi térként is funkcionál az idősek számára. 

 
Az információs társadalomban a további fejlődés kulcsterülete az idősek bevonása – az internet jövője az 
idősek bekapcsolódásától függ. Ehhez a képzés és az ismeretterjesztés szükséges. A digitális írástudással az 
idősek kirekesztődése és az elmagányosodásuk megszűnhet vagy jelentősen csökkenhet. Előnyös 
lehetőségek nyílnak meg a szellemi és fizikai rehabilitáció terén, számos kényelmi szolgáltatás válik 
elérhetővé, csökken az információs kiszolgáltatottság, az elektronikus egészségügyi ellátás mindenütt 
jelenlévő, életminőség javító szolgáltatásairól nem is beszélve.(Rab Árpád:A magyarországi idős korosztály 
információs írástudása és motivációi.) 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Értéktelenség érzése, elmagányosodás, egészségi 
állapot romlása. 

Közösségi programok szervezése, közösségi 
aktivitás erősítése. Egészségmegőrzést, 
prevenciót biztosító programok, 
szűrővizsgálatok. 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése.  

Digitális írástudás hiánya.  Képzési lehetőségek kihasználása,pályázatok 
figyelése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember volt Magyarországon, a népesség 
5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen 
belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. A 2011-es népszámlálás során 490 578 
személy, a teljes népesség 4,9 %-a azonosította magát fogyatékossággal élőként. Tartósan betegnek ennél 
jóval többen tartják magukat: összesen 1 648 413 fő válaszolt igennel erre a kérdésre (KSH,2015.) Az életkor 
előrehaladtával egyre növekszik a fogyatékosságban szenvedők aránya. 
Napjainkban 600 000 személy él fogyatékossággal.  

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élő számáról, lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási 
helyzetéről. A mozgáskorlátozottak helyi csoportja a nyugdíjas civil szervezetekkel összefogásban 
feltérképezhetné a településen élő fogyatékos személyeket. A település hagyományaiból, endemikus 
jellegéből adódóan erős a család támogató szerepe, így a fogyatékossággal élők többnyire családon belül 
élnek. Intézményi elhelyezést csak abban az esetben kérnek a családok, ha a fogyatékosság jellege nem ad 
lehetőséget a további ápolásra.   
 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük 
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során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete 
mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a 
foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2011. évi népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, mely 13%. 
Településünkön jelenleg a helyi általános iskola alkalmaz megváltozott munkaképességű munkavállalót,  az 
önkormányzat pályázat keretében tud foglalkoztatni ilyen személyeket. Fogyatékkal élők részére  a közeli 
megyeszékhelyen érhetőek el a rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségei. A települések közötti közösségi 
közlekedési eszközök, nem akadálymentesek, csakúgy, mint a települési buszmegálló öblök sem. A 
település oktatási intézményei integráltan oktatnak, nevelnek, az iskolában van enyhe fokban értelmi 
sérült, mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült gyermek is, akik együtt tanulnak, nevelkednek ép társaikkal. 
Az ő közösségükön belül már értékelhető a különbség a gyermekek hozzáállásában.  
 
A településen a mozgáskorlátozottak helyi csoportja a fogyatékosok érdekképviseletével foglalkozik. A 
csoport a Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületéhez tartozik. Feladatuk, hogy a 
településen élő mozgássérült embereket tájékoztassák a rájuk vonatkozó rendeletekről, szabadidejüket 
színesebbé tegyék. Segítenek tagjaiknak lakás akadálymentesítési ügyekben, súlyos fogyatékossági 
támogatás kérésekor, rehabilitációs egészségügyi kezelések intézésekor. Jelenleg 62 regisztrált tagja van, 
melyből 30 fő aktívan vesz részt a csoport életében. A tagok életkora egyre magasabb, többfajta 
betegséggel kell megküzdeniük és így aktivitásuk is csökken. Átlagéletkoruk 65 év fölött van és sok az 
elhalálozás. 
Jó kapcsolatot alakítottak ki a település többi civil szervezeteivel. A kis közösségek nagy előnye, hogy jobban 
össze tudják fogni az embereket, hamarabb tudnak segíteni, ha bajba jutnak, őszintébbek egymáshoz. Az 
összejövetelek a közösségi érzést és az összetartozást erősítik bennük, mert az idős emberek sem szeretnek 
magányosan élni. Szeretetre és megbecsülésre vágynak. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

20. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 66 64 130 

2017 58 59 117 

2018 57 55 112 

2019 56 49 105 

2020 53 48 101 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak a közgyógyellátásban (2020. évben 71 fő), 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban (2020. évben 101 fő), egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatásban (2020. évben 4 fő) részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk 
(TeIR.) Ezen ellátások megállapítása nem az önkormányzati hatáskörében vannak. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
A településen lévő középületek akadálymentesítése – néhány kivétellel – teljes. Az akadálymentesítés 
részben hiányos vagy teljes egészében hiányzik az alábbi középületeknél:   

▪ Önkormányzati Hivatal,  

▪ Iskola, Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat emeleti szintjeit mozgássérültek nem tudják 
megközelíteni lépcsőlift hiánya miatt.  

 
Az Önkormányzat célul tűzte ki az önkormányzati hivatal részbeni akadálymentesítését. A legnagyobb 
ügyfélforgalom a földszinten bonyolódik le, ezért ennek akadálymentesítése feltétlenül szükséges. Pályázati 
(Magyar Falu Program) és saját forrásból az alábbi akadálymentesítési feladatok valósulnak meg: rámpa 
építése, taktilis vezetősáv kialakítása, akadálymentes ajtók beépítése, akadálymentes mosdó kialakítása. A 
fejlesztések folyamatban vannak. 

A járdák a település teljes területén felújításra szorulnak.   

Ehhez az Önkormányzat folyamatosan keresi a pályázati lehetőséget. Az elmúlt években a Vasvári úti (itt 
található az iskola, óvoda, temető, körzeti megbízotti iroda) és a Széchenyi úti (itt épül a szociális konyha, 
valamint sport és közösségi központ) járdák felújítására nyújtottunk be pályázatot, de forráshiány miatt 
elutasításra kerültek. A Dózsa György úti járda (itt található az önkormányzati hivatal, könyvtár, művelődési 
ház) belügyminisztériumi támogatásnak köszönhetően teljes hosszában felújításra került a 
mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyermeket nevelők legnagyobb megelégedésére. A település fő útja 
mentén a település elejétől (Szolnok felől) a Bem körút útcsatlakozásáig osztatlan gyalog- és kerékpárút 
került kialakításra a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00009 projekt keretében, mely hozzájárul a gyalogosok és 
kerékpárosok biztonságos közlekedéséhez. 

 

Az akadálymentesítés körébe tartozik a honlap fejlesztése, hogy fogyatékkal élők számára is teljes körűen 
használható legyen. 

 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Elszigetelődés, közösségi kapcsolatok hiánya. Internethez való hozzáférést segítő képzések 
szervezése. Honlap fejlesztése. Közösségi, 
önsegítő csoportok támogatása. 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények 
akadálymentesítése nem teljes mértékű. Járdák, 
közterületek állapota nem megfelelő. 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes 
akadálymentesítése. Járdák, közterületek 
felújítása.     
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-

profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

 
Besenyszögön a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, csoportok) szép számmal működnek 
és aktívan vesznek részt a település mindennapi és kulturális életében. Jelenleg 28 civil szervezet 
működik Besenyszögön. A civil szervezetek egyeztető programja a “Civil kerekasztal”, amely az 
önkormányzat és szervezetek, csoportok munkájának összehangolására jött létre. Ezek a 
szervezetek széles skálán tevékenykednek, általában állampolgári kezdeményezésen alapulnak és 
valamilyen probléma megoldására, érdekképviseletre jöttek létre. Összefogják a nyugdíjasokat, a 
sérült és beteg embereket, a kertbarátokat, a hagyományőrzőket, a néptáncosokat, modern 
táncokat kedvelőket, sportolókat, fiatalokat, gyermekeket, a településről elszármazottakat, a 
polgárőröket, a nagycsaládosokat, valamint a zenét, és irodalmat szerető embereket. A civilek 
tevékenységének köszönhetően színesebbek, tartalmasabbak lettek a település mindennapjai. A 
szervezetek nem csupán önmaguk problémáival, gondjaival foglalkoznak, hanem aktívan 
hozzájárulnak a település programjainak gazdagításához. Az önkormányzat rendszeresen anyagilag 
is támogatja és erkölcsileg is elismeri a nonprofit szektort. Az alábbiakban részleteiben mutatjuk 
be a Besenyszögön működő civil szervezeteket. 
        
   21. tábla A település működő civil szervezetek 

 Civil szervezet, egyesület 
megnevezése 

 

Alakulás 
éve 

Tagok 
létszáma 

1.  Őszikék Nyugdíjas Klub 1997 34 

2.  Kertbarát-kör Egyesület 1987 52 

3.  Mozgássérültek helyi szervezete 1994 30 

4.  Rózsák Táncműhely Egyesület 1992  

5.  Milléri Sporthorgász Egyesület 2004 205 

6.  Hagyományőrző Íjász Egyesület 2003 70 

7.  Chiovini Női Kamarakórus 1999 20 

8.  Chiovini Gyermekkórus és 
Leánykar 

 40 

9.  Besenyszögi Sportegyesület 1957 72 

10.  Besenyszögért Alapítvány 1995  

11.  Érezd Magad Jól a Besenyszögi 
Iskolában Alapítvány 

1996  

12.  Besenyszögi Óvodáért Alapítvány 2001  

13.  Polgárőr Egyesület 1992  

14.  Besenyszögi Vadásztársaság 1957  

15.  Irodalmi Kör    

16.  Besenyszögi Idősek Otthonáért 
Alapítvány  

1998  

17.  Magyar Postagalamb Szövetség 
Besenyszögi Klubja  

1999 12 

18.  Senátor Vadásztársaság  1991  
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19.  Magyar-Német Baráti Társaság  2006  

20.  Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének besenyszögi 
csoportja (Besenyszög NOE)  

2009  

21.  Méhészek    

22.  Katolikus Egyház Világi tanácsa   

23.  Yellow Monkeys Motorosok 
Baráti Társasága 

 40 

24.  Caritas Szervezet   

25.  1BK – Egy Baráti Kör 2021  

Összesen: 25 Civil szervezet 

 
A településen több, önszerveződéssel létrejött segítő csoport is működik, pl. a közösségi oldalon 
szerveződött Adok-kapok csoport, Besenyszögiek a besenyszögiekért csoport, mely jelenleg ölt egyesületi 
formát, akik feladatuknak tekintik a Besenyszögön élő, hátrányos helyzetű családok segítését. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online és személyes kapcsolattartás az egyes 
esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd programtervezet véleményezésére 
koncentrálódott.  A tervezet az Önkormányzati Hivatal épületében közzétételre kerül, illetve, az 
előkészítésben részt vevők részére megküldte az önkormányzat, így állampolgárok is véleményt 
mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség 
folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és 
társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. Az 
intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 
problémákra nyújtanak megoldást. 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Mélyszegény-
ségben élők, 
romák 

1.A tartós munkanélküliség 
következménye az elszegényedés, 
valamint az értéktelenség érzése.  

A munkanélküliség visszaszorítása érdekében a 
közfoglalkoztatás továbbfolytatása pályázati 
lehetőségek kihasználásával, új foglalkoztatási 
alternatívák keresése.  

2.Munkanélküliség miatti kialakuló 
mentális és egészségügyi 
problémák.  

Pszichológus szakember alkalmazása, 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 
egészséges életmódot támogató programok 
szervezése, egészségügyi szűrések népszerűsítése. 

3.A szakképzettség és a digitális 
írástudás hiánya akadályozza a 
munkanélküliek munkaerő-piacon 
történő elhelyezkedését. 

Piacképes képzési lehetőségek kihasználása, 
munkaerő támogatási programban való részvétel. 
 

Gyermekek 

1.A gyermekek veszélyeztetettsége 
megemelkedett. 
A hátrányos helyzetek 
generációkon keresztüli 
átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 
Szabadidős, sporttevékenységek fejlesztése, 
bővítése. 
 

2.0-2,5 éves korú gyermekek 
ellátására kielégítetlen igény 
jelentkezik.  

Új bölcsőde létesítése, valamint a helyi óvoda 
infrastrukturális megújítása.  
A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. 
napjától működik. 

3.14. év feletti gyermekek 
szórakozási lehetőségének hiánya. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése.  

4.Sportlehetőségek korlátozott 
elérhetősége. 

Sportpálya felújítása, fejlesztése, tanuszoda, 
strand építése. Települési sportélet megújítása a 
településen kihelyezett sport-és 
játszóeszközökkel. Új kerékpárút a biztonságos, és 
egészséges életmód támogatásáért. 
A kerékpárút megépült. 

Idősek 
1.Értéktelenség érzése, 
elmagányosodás, egészségi állapot 
romlása. 

Közösségi programok szervezése, közösségi 
aktivitás erősítése. Egészségmegőrzést, 
prevenciót biztosító programok, szűrővizsgálatok. 
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2.Nemzedékek közötti kapcsolat 
nehézsége. 

Generációs programok szervezése.  

3.Digitális írástudás hiánya.  Képzési lehetőségek kihasználása, pályázatok 
figyelése. 

Nők 

1.A tartós munkanélküliség 
csökkentése a nők esetében. 

Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális 
képzési programok körének bővítése 

2.A GYÁS, GYED, GYES-ről való 
visszatérés a munkaerő piacra 
mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát. 

A nők foglalkoztatási esélyeinek növelése 
érdekében gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmények működtetése. Új bölcsőde 
létrehozása, óvoda felújítása. 
A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. 
napjától működik. 

3.Magányérzet,  közösségi 
kapcsolatok hiánya, mentális 
állapot romlása. 

Szabadidős programok szervezése, bővítése. 
Egészségügyi alapellátás mellett új szolgáltatások 
bevezetése, elérhetőségének javítása 
(pszichológus, gyógytornász stb)  

Fogyatékkal élők 

1.Elszigetelődés, közösségi 
kapcsolatok hiánya. 

Internethez való hozzáférést segítő képzések 
szervezése. Honlap fejlesztése. Közösségi, 
önsegítő csoportok támogatása. 

2.Közszolgáltatást nyújtó 
intézmények akadálymentesítése 
nem teljes mértékű. Járdák, 
közterületek állapota nem 
megfelelő. 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes 
akadálymentesítése. Járdák, közterületek 
felújítása.     

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Mélyszegény-
ségben élők, 
romák 

1.A munkanélküliség visszaszorítása 
érdekében a közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása pályázati lehetőségek 
kihasználásával, új foglalkoztatási 
alternatívák keresése.  

JNSZM-i Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, 
Besenyszög Város Önkormányzata, 
Város Intézményei, 
Polgármester  

2.Pszichológus szakember alkalmazása, 
egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, 
egészséges életmódot támogató 
programok szervezése, egészségügyi 
szűrések népszerűsítése. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Egészségügyi Szolgálat, 
Közművelődési Intézmény, 
Polgármester 

3.Piacképes képzési lehetőségek 
kihasználása, munkaerő támogatási 
programban való részvétel. 
 

JNSZM-i Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, 
Oktatási intézmény, 
Besenyszög Város Önkormányzata 
Polgármester 
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Gyermekek 

1.Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 
Szabadidős, sporttevékenységek 
fejlesztése, bővítése. 
 

Besenyszög Város Önkormányzat, 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,  
Közművelődési Intézmények, 
védőnők, 
Polgármester 

2.Új bölcsőde létesítése, valamint a helyi 
óvoda infrastrukturális megújítása.  

Besenyszög Város Önkormányzata 
Óvodai Intézményvezető, 
Kivitelezést biztosító vállalkozások 
Polgármester 
 

3.Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése.  

Besenyszög Város Önkormányzata 
Kivitelezést biztosító vállalkozások 
Polgármester 
 

4.Sportpálya felújítása, fejlesztése, 
tanuszoda, strand építése. Települési 
sportélet megújítása a településen 
kihelyezett sport-és játszóeszközökkel. Új 
kerékpárút a biztonságos, és egészséges 
életmód támogatásáért. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények, 
Civil szervezetek, 
Polgármester 
 

Idősek 

1.Közösségi programok szervezése, 
közösségi aktivitás erősítése. 
Egészségmegőrzést, prevenciót biztosító 
programok, szűrővizsgálatok. 

Szociális Szolgáltató Intézmény, 
Közművelődési Intézmények, 
Egészségügyi Szolgálat, 
Civil szervezetek, 
Polgármester 

2.Generációs programok szervezése.  Szociális Szolgáltató Intézmény, 
Közművelődési Intézmények, 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,  
nevelési, oktatási intézmények, 
Civil szervezetek 
Polgármester 

3.Képzési lehetőségek kihasználása, 
pályázatok figyelése. 

Közművelődési intézmények, 
Oktatási intézmény, 
Polgármester 

Nők 

1.Korszerű ismeretek megszerzését célzó 
speciális képzési programok körének 
bővítése. 

JNSZM-i Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály, 
Besenyszög Város Önkormányzata, 
Közművelődési intézmény, 
Polgármester 
 

2.A nők foglalkoztatási esélyeinek növelése 
érdekében gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmények működtetése. Új 
bölcsőde létrehozása, óvoda felújítása. 

Óvodai intézményvezető,  
Önkormányzat, 
Kivitelezést biztosító vállalkozások 
Polgármester 

3.Szabadidős programok szervezése, 
bővítése. 
Egészségügyi alapellátás mellett új 
szolgáltatások bevezetése, elérhetőségének 
javítása (pszichológus, gyógytornász stb). 

Közművelődési intézmények, 
Egészségügyi Szolgálat, 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

1.Internethez való hozzáférést segítő 
képzések szervezése. Honlap fejlesztése. 

Oktatási intézmény, 
Közművelődési intézmények, 
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Közösségi, önsegítő csoportok támogatása. Civil szervezetek, 
Polgármester 

2.Közszolgáltatást nyújtó intézmények, 
iskola teljes akadálymentesítése. Járdák, 
közterületek felújítása.     

Oktatási intézmény, 
Műszaki Ellátó Szolgálat 
Kivitelező vállalkozók 
Polgármester 

Jövőképünk 

Besenyszög Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 
biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, 
amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 
szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 
számára, 

• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

 

 
Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 
 

Intézkedés címe: 
A munkanélküliség visszaszorítása érdekében a közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása pályázati lehetőségek kihasználásával, új foglalkoztatási 
alternatívák keresése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A tartós munkanélküliség következménye az elszegényedés, valamint az 
értéktelenség érzése. 

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

Cél: Foglalkoztatás növekedése 

Rövid: pályázati lehetőségek kihasználása 
Közép: közfoglalkoztatási program elindítása 
Hosszú: közfoglalkoztatás fenntartása 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és 
elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 
(2010-2021)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Közfoglalkoztatási cél meghatározása 

• Pályázat benyújtása 

• Közfoglalkoztatás megvalósulása 
 

Az intézkedés felelőse Polgármester 

Határidő(k) pontokba Évente ismétlődően, a pályázati kiírásnak megfelelően 
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szedve 

Az intézkedés eredmé-

nyességét mérő 

indikátor(ok) 

• Álláskeresők számának csökkentése, 

• Foglalkoztatás növelése 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázatíró megfelelő felkészítése, pályázati lehetőség kihasználása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 

Intézkedés címe: 
Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, szűrések, egészségtudatosságra 
ösztönző programok. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Munkanélküliség miatt kialakuló mentális és egészségügyi problémák. 

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

Cél: Egészségügyi mutatók javulása a munkanélküliek körében. 

Rövid: Igényfelmérés 
Közép: Egészségtudatosságra ösztönző programok 
Hosszú: Szűrések megvalósulása 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és 
elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 
(2010-2021) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Lakosság tájékoztatása, igényfelmérés 

• Fejlesztési, működési terv elkészítése 

• Szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása 
 

Az intézkedés felelőse Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. október 31. – Lakosság tájékoztatása, tematika elkészítése 

2019. július 31. - Egészség programok 
2020. március 31. - Pályázat zárása 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Egészségügyi mutatók javulása a munkanélküliek körében, 

• Álláskeresők számának csökkentése 
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Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: érdektelenség 
Csökkentése: széleskörű tájékoztatás 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 
 

Intézkedés címe: Piacképes képzési lehetőségek kihasználása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szakképzettség és a digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek 
munkaerő-piacon történő elhelyezkedését. 

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

Cél: Magasabb szintű munkaerő-piaci megfelelés 

Rövid: Célcsoport felkutatása 
Közép: Képzési program beindítása 
Hosszú: Munkaerőpiaci integráció 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és 
elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 
(2010-2021) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Képzési cél meghatározása 

• Pályázat benyújtása 

• Képzés megvalósulása 
 

Az intézkedés 
felelőse 

Felelős: Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A pályázati kiírásnak megfelelően 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Álláskeresők számának csökkentése, 

• Foglalkoztatás növelése 
 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázatíró megfelelő felkészítése, pályázati lehetőség kihasználása 
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Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: Gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek veszélyeztetettségének megemelkedése. 

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

Cél: A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi, 
család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 
veszélyeztetettség megszüntetése szociális, gyermekjóléti szolgáltatásokon, 
felzárkóztatási, fejlesztési, szabadidős programokon keresztül. 

Rövid: Családok felkutatása 
Közép: Veszélyeztetettség csökkentése 
Hosszú: Veszélyeztetettség megszüntetése 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és 

elemei: 

• Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

• „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Szakemberek segítségével családok felkutatása 

• Tematika, programok kidolgozása 

• Programok szervezése 

Az intézkedés 
felelőse 

Felelős: Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

nincs határidő, a megvalósulása folyamatos kell, hogy legyen. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Gyermekvédelmi alapellátásba, védelembe vett gyermekek számának 
csökkentése, 

 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: érdektelenség, résztvevők motiválatlansága 
Csökkentése: megfelelő téma, program választás  

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 

„Ebben az esetben nem releváns” 



 
 

57 

bemutatása 

 

Intézkedés címe: 
Új bölcsőde létesítése, valamint a helyi óvoda infrastrukturális megújítása.  
A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. napjától működik. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

0-2,5 éves korú gyermekek ellátására kielégítetlen igény jelentkezik. 

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

Cél: 0-2,5 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának kielégítése. 

Rövid: bölcsődei intézmény létesítésére, óvoda felújítására pályázati/forrás 
lehetőség keresése. 
Közép: pályázati/forrás lehetőségek kihasználása 
Hosszú: pályázati forrásból bölcsőde építése 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

• „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-2021)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Pályázati/forrás igény benyújtása 

• Kivitelezés 

• Engedélyeztetés 

• Átadás 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. március 31. – Forrás ráemelési kérelem elbírálása 
2020. március 19. – Kivitelezés 
2020. május 31. - Átadás 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Bölcsődei intézmény megépülése 
 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége, pénzügyi forrás hiánya 
Csökkentése: pályázati lehetőség kihasználása, pénzügyi forrás felkutatása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 
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Intézkedés címe: Szabadidős programok szervezése, biztonságos kulturált színterek működtetése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

14. év feletti gyermekek szórakozási lehetőségének hiánya. 

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

Cél: 14. év feletti gyermekek szórakozási lehetősége biztosítottá válik a 
településen a volt TSZ iroda átalakításával. Az átalakított helyiségek a fiatalok 
számára sportolási, szórakozási lehetőséget biztosítanak. 

Rövid: volt TSZ iroda átalakítására pályázati/forrás lehetőség keresése 
Közép: pályázati/forrás lehetőségek kihasználása 
Hosszú: pályázati forrásból TSZ iroda átalakítása 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Gazdasági program,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

• „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 

(2010-2021)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Pályázat/forrás keresés 

• Pályázati/forrás igény benyújtása 

• Kivitelezés 

• Engedélyeztetés 

• Átadás  

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. március 31. – Projekt elindulása 
2020. január 31. – Kivitelezés részbeni (50 %) megvalósulása 
2020. április 30. - Átadás 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A felújított, átalakított volt TSZ irodában szabadidős programok, 
szórakozási lehetőségek szervezése. 

 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége, pénzügyi forrás hiánya 
Csökkentése: pályázati lehetőség kihasználása, pénzügyi forrás felkutatása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 

Intézkedés címe: 
Sportpálya felújítása, fejlesztése, tanuszoda, strand építése. Települési sportélet 
megújítása a településen kihelyezett sport-és játszóeszközökkel. Új kerékpárút a 
biztonságos, és egészséges életmód támogatásáért. A kerékpárút megépült. 



 
 

59 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sportlehetőségek korlátozott elérhetősége. 

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

Cél: A települési sportélet megújítása keretében új sport és szabadidős 
létesítmények, eszközök építése illetve a meglévők rehabilitációja. 

Rövid: pályázati lehetőség keresése 
Közép: pályázati lehetőségek kihasználása 
Hosszú: pályázati forrásból sport és szabadidős létesítmények építése, 
rehabilitációja 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

• „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-2021)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Pályázat keresés 

• Pályázati igény benyújtása 

• Kivitelezés 

• Engedélyeztetés 

• Átadás 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. március 31. – Projekt elindulása 
2019. december 31. – Kivitelezés részbeni (50 %) megvalósulása 
2020. május 31. – Átadás 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Sportlétesítményekben szabadidős programok, szórakozási lehetőségek 
szervezése. 

 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázati lehetőség kihasználása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: 
Közösségi kapcsolatok erősítése, magány, értéktelenség csökkentése, 
egészségügyi mutatók javulása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Értéktelenség érzése, elmagányosodás, egészségi állapot romlása. 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Cél: Közösségi kapcsolatok erősítése, magány, értéktelenség csökkentése, 
egészségügyi mutatók javulása. 

Rövid: nyugdíjas civil szervezetek, Idősek Klubjának népszerűsítése 
Közép: taglétszám növelése  
Hosszú: taglétszám növelése, megtartása 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Célcsoport beazonosítása 

• Lakossági tájékoztatók, szervezetek bemutatása, népszerűsítése 

• Új tagok bevonása 

• Programok szervezése 

• Közösségi együttlétek rendszeresítése 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Megvalósulása folyamatos. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Nyugdíjas korú lakosság befonása a település életébe. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: érdektelenség, finanszírozási problémák 
Csökkentése: kommunikáció, közösségi kapcsolatok erősítése, támogatások 
növelése 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 
 

Intézkedés címe: Generációs programok szervezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. 

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

Cél: Generációk találkozása, közösségi tanulás és élmény 

Rövid: Érdeklődés felkeltése 
Közép: Közös programokon való részvétel 
Hosszú: Generációs különbségek elfogadása, egymás tisztelete, támogató 
kapcsolatok kialakulása 
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időegységekre 
bontásban 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

• „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

• Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Célcsoport meghatározása 

• Programtervek kidolgozása 

• Programok megvalósítása 

• Kapcsolatok fenntartása 
 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Évente több alkalommal ismétlődően 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Generációs különbségek megismerése, elfogadása, támogatása  

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: érdektelenség 
Csökkentése: kommunikáció, egyéni motiválás 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: Képzési lehetőségek kihasználása, pályázatok figyelése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Digitális írástudás hiánya. 

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

Cél: A digitális írástudással az idősek kirekesztődés,elmagányosodás érzésének 
csökkentése. Ezen ismerettel való rendelkezés a szellemi képességet és a fizikális  
állapotot erősíti. 

Rövid: Célcsoport felkutatása 
Közép: Képzési program beindítása 
Hosszú: Aktív részvétel az információs társadalomban 

A cél összhangja 

más helyi stratégiai 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  
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dokumentu- 

mokkal 

A cél kapcsolódása 

országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Képzési célnak megfelelő pályázati lehetőség 

• Pályázat benyújtása 

• Képzés megvalósulása 
 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A pályázati kiírásnak megfelelően 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• Digitális írástudás elsajátítása 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázatíró megfelelő felkészítése, pályázati lehetőség kihasználása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: 
Korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális képzési programok körének 
bővítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Tartós munkanélküliség csökkentése a nők esetében. 

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

Cél: 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 
megsegítésére az új bölcsőde, a volt TSZ iroda épületében kialakításra kerülő 
főzőkonyha támogatja a nők munka világába való visszatérést, a tartós munkák 
lehetőségét. 

Rövid: Célcsoport felkutatása 
Közép: Képzési program beindítása 
Hosszú: Munkaerőpiaci integráció 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és 
elemei: 



 
 

63 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 
(2010-2021)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Képzési cél meghatározása 

• Pályázat benyújtása 

• Képzés megvalósulása 
 

Az intézkedés felelőse Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A pályázati kiírásnak megfelelően 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A nők elhelyezkedési esélyének növekedése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázatíró megfelelő felkészítése, pályázati lehetőség kihasználása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: 
A nők foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító intézmények működtetése. Új bölcsőde létrehozása, óvoda 
felújítása. A bölcsőde megépült és 2020.szeptember 28. napjától működik. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A GYÁS, GYED, GYES-ről visszatérés a munkaerő piacra mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát. 

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

Cél: A nők foglalkoztatási esélyeinek növelése, a női tartós munkanélküliség 
esélyének csökkentése gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények 
létrehozásával. 

Rövid: bölcsődei intézmény létesítésére, óvoda felújítására pályázati/forrás 
lehetőség keresése. 
Közép: pályázati/forrás lehetőségek kihasználása 
Hosszú: pályázati forrásból bölcsőde építése 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-2021)  
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Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Pályázat/forrás keresés 

• Pályázati/forrás igény benyújtása 

• Kivitelezés 

• Engedélyeztetés 

• Átadás 

Az intézkedés  
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. március 31. – Forrás ráemelési kérelem elbírálása 
2020. március 19. – Kivitelezés 
2020. május 31. - Átadás 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A nők foglalkoztatásának nagyobb esélye a gyermekvállalás után  

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi, technikai forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége, pénzügyi forrás hiánya 
Csökkentése: pályázati lehetőség kihasználása, pénzügyi forrás felkutatása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: 
Szabadidős programok szervezése, bővítése. Egészségügyi alapellátás mellett új 
szolgáltatások (pszichológus, gyógytornász)bevezetése, elérhetőségének 
javítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magányérzet, közösségi kapcsolatok hiánya, mentális állapot romlása. 

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

Cél: A női szerepeknek való megfelelés miatti mentális állapot egyensúlyban 
tartása.  

Rövid: Lehetőségek, igényfelmérés 
Közép: Szabadidős, sport, eü-i rendezvények szervezése 
Hosszú: Rendszeres kikapcsolódás, mozgás 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Gazdasági program,  

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Új Roma Stratégia (2019-2030)  

• Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-2021) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

• Igényfelmérés 

• Lehetőségek számbavétele 

• Forrás biztosítása 
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szedve • Szabadidős, sport, eü-i rendezvények szervezése 

• Rendszeresség biztosítása 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pénzügyi források függvényében, folyamatos. 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A női szerepeknek való megfelelés miatti mentális állapot egyensúlyban 
tartása.  

 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi forrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: alacsony részvétel, rendszeresség és időhiány  
Csökkentése: igényekhez igazodó programok 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 

Intézkedés címe: 
Internethez való hozzáférést segítő képzések szervezése. Közösségi önsegítő 
csoportok támogatása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Elszigetelődés, közösségi kapcsolatok hiánya 

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

Cél: Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőknek, fogyatékkal élő gyermeket nevelő 
szülőknek vagy fogyatékost ápoló családtagnak kapcsolatteremtésre kevés 
lehetősége van. A kommunikáció színtere az internet világa, amely a 
felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. 

Rövid: Célcsoport felkutatása 
Közép: Képzési program beindítása 
Hosszú: Aktív részvétel az információs társadalomban 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Képzési célnak megfelelő pályázati lehetőség 

• Pályázat benyújtása 

• Képzés megvalósulása 
 

Az intézkedés 
felelős 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A pályázati kiírásnak megfelelően 



 
 

66 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A fogyatékos személy digitális írástudás elsajátítása 

Szükséges erőforrások Pénzügyi- és humánforrás 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázatíró megfelelő felkészítése, pályázati lehetőség kihasználása 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 

Intézkedés címe: 
Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése. Járdák, 
közterületek felújítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése nem teljes. Járdák, 
közterületek állapota nem megfelelő. 

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

Cél: A fogyatékkal élők akadálymentes közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
segítése. 

 
Rövid: Pályázati forrás megtalálása 
Közép: Tervezés 
Hosszú: Kivitelezés 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentumokkal 

• Szociális Szolgáltatástervezési koncepció,  

• Integrált Településfejlesztési stratégia és Településfejlesztési koncepció  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 

2030) és elemei: 

• Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• Pályázatfigyelés 

• Pályázat benyújtása 

• Tervezés 

• Kivitelezés 

• Átadás 

Az intézkedés 
felelőse 

Polgármester 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A pályázati kiírásnak megfelelően 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok 

• A fogyatékkal élők akadálymentes közlekedése 

Szükséges erőforrások Pénzügyi, technikai  

Az intézkedés 
eredményeinek 

Kockázat: pályázat eredménytelensége 
Csökkentése: pályázati lehetőség kihasználása 
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fenntarthatósága 
eszközei 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

„Ebben az esetben nem releváns” 

 
 
 



 
 

68 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J K L 

Intézk
edés 

sorszá
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A cél összhangja 
más helyi 
stratégiai 

dokumentu- 
mokkal 

 

A cél kapcsolódása 
országos 

szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Tevékenység
ek(a 
beavatkozás 
tartalma) 
pontokba 
szedve 

Az intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az 
intézkedés 
eredmény

ességét 
mérő 

indikátor(o
k 

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 

erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatósá

ga 

Önkormányzat
ok közötti 

együttműködé
sben 

megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködé
s bemutatása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Közfoglalkoztatás 
folytatása, új 
foglalkoztatási 
alternatívák keresése 

tartós 
munkanélküliség 
miatti 
elszegényedés,ért
éktelenség  érzése  

foglalkoztatás 
növekedése 

Gazdasági 
program,  

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció  

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 
(MNTFS 2030) és 
elemei: 
Új Roma Stratégia 
(2019-2030)  

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

közfoglalkozt
atási rendszer 
továbbfolytat
ása, új 
foglalkoztatás
i lehetőségek 
keresése 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

foglalkozta
tási 
mutatók 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

2 Egészségügyi 
szolgáltatások  
fejlesztése, szűrések, 
egészségtudatosságra 
ösztönző programok  

munkanélküliség 
hatása:mentális 
problémák, rossz 
egészségi állapot 

eü. mutatók 
javulása 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 
(MNTFS 2030) és 
elemei: 
Új Roma Stratégia 
(2019-2030)  

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

pszichológus 
alkalmazása, 
egészségügyi 
programok, 
szűrések 
népszerűsítés
e 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

egészségi 
állapot 
mutatók 

humán, 
pénzügyi, 
technikai 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

3 Piacképes képzések 
indítása 

szakképzettség 
hiánya, digitális 
írástudás hiánya  

magasabb szintű 
munkaerő-piaci 
megfelelés 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Magyar Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 2030 

képzési 
programok, 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

képzési 
mutatók 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 
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Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

(MNTFS 2030) és 
elemei: 
Új Roma Stratégia 
(2019-2030)  

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-
2021) 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekek 
veszélyeztetettségének 
megszüntetése 

Család működési 
zavarai 

Működési zavarok  
megelőzése, 
megszüntetése 

Gazdasági 
program,  

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024) 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia 

(2007-2032) 
 

szociális,gyer
mekjóléti 
szolgáltatáso
k, 
felzárkóztatás
i, szabadidős 
programok 
bővítése 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

veszélyezt
etettség 
megszűnés
e, 

működési 
zavarok 
csökkenés
e 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

2 Intézményhálózat  
fejlesztése, 
átszervezése 

0-2,5 éves korú 
gyerekek ellátása 
kielégítetlen 

új bölcsőde 
létrehozása, 
óvoda fejlesztése 
A bölcsőde 
megépült és 
2020.szeptember 
28. napjától 
működik. 

Gazdasági 
program,  

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024) 
„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-

2021) 

 

új bölcsőde 
létrehozása, 
óvoda 
felújítása 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

elhelyezési 
mutatószá
mok 

humán, 
pénzügyi, 
technikai 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 
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3 Szabadidős programok 
szervezése,biztonságos,
kulturált színterek 
működtetése 

14. év feletti 
gyermekek 
szabadidős,szórak
ozási 
lehetőségének 
hiánya 

fiatalok számára 
biztonságos,kultur
ált szórakozási 
lehetőségek 

Gazdasági 
program,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024) 
„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

fiatalok 
sportolási, 
szórakozási 
lehetősége a  
volt TSZ iroda 
átalakításával 
biztosított 
lenne 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

veszélyezt
etettség 
megszűnés
e, 
szükséglet 
kielégítés 

humán,pénzüg
yi, technikai 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

4 Sport területek, 
épületek fejlesztése, 
kialakítása 

sportlehetőségek 
korlátozott 
elérhetősége 

egészségfejlesztés, 
aktív szabadidő 
eltöltés 

Gazdasági 
program,  
Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Nemzeti Ifjúsági 
Stratégia (2009-

2024) 

„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 

(2007-2032) 

Nők és Férfiak 

Társadalmi 
Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

sportlehetősé
gek 
fejlesztése, 
tanuszoda 
kialakítása, 
komplex 
települési 
sport 
létesítménye
k, zöldfelületi 
rehabilitáció 

Polgármester  2023. 
december 
31. 

egészségi 
állapot 
mutatók 

humán,pénzüg
yi, technikai 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Képzési programok 
szervezése 

tartós 
munkanélküliség  

munkanélküliség 
csökkentése 

Gazdasági 
program,  
Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030)  

Nők és Férfiak 

Társadalmi 
Egyenlőségét 

bővíteni a 
képzési 
programok 
elérhetőségi 
körét 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

elhelyezke
dési 
mutatószá
mok, 
képzés 
eredmény
es 
befejezése 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 
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Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

 

2 Napközbeni ellátás 
szervezése 

gyermeknevelésb
ől való visszatérés 
a munka világába 
nehezített 

munkaerő-piacra 
történő 
visszatérés 
elősegítése 

Gazdasági 
program,  
Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Új Roma Stratégia 
(2019-2030)  

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 

Elősegítő Nemzeti 
Stratégia (2010-

2021) 

 

Napközbeni 
ellátás 
szervezése, 
bölcsőde 
építése, 
óvoda 
felújítása, 
helyi 
munkavállalá
s támogatása  

A bölcsőde 
megépült és 
2020.szepte
mber 28. 
napjától 
működik. 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

foglalkozta
tási 
mutatók 

humán,pénzüg
yi, technikai 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

3. Elmagányosodás 
megelőzése 

elmagányosodás  család 
egyensúlyának 
elősegítése 

Gazdasági 
program,  
Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Új Roma Stratégia 

(2019-2030)  

Nők és Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőségét 
Elősegítő Nemzeti 

Stratégia (2010-

2021) 

 

szabadidős 
programok, 
egészségügyi 
szolgáltatáso
k bővítése 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

fejlesztési 
mutatók 

humán, 
pénzügyi,  

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Közösségi kapcsolatok 
erősítése, magány 
csökkentése, eü 
mutatók javulása 

elmagányosodás, 
értéktelenség 
érzése, rossz eü. 
állapot 

mentális, eü. 
egyensúly 
kialakítása 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-
2024) 

 

Az aktivitást 
és 
függetlenség
et megőrző 
programok. 

Polgármester  2023. 
december 
31. 

programok 
részvételi 
aránya, eü 
állapot 
mutatók 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns 
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2 Generációs programok 
szervezése 

nemzedékek 
közötti kapcsolat 
nehézsége 

erősítés Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia (2009-

2024) 
„Legyen jobb a 

gyermekeknek” 

Nemzeti Stratégia 
(2007-2032) 

Idősügyi Nemzeti 
Stratégia (2010-

2022), (2023-

2024) 

 

generációs 
programok 
szervezése 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

programok
on való 
részvételi 
arány 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns 

3 Képzések indítása digitális írástudás 
hiánya  

kirekesztődés,elm
agányosodás 
csökkentése, 
szellemi, fizikai 
képesség 
erősödése 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Idősügyi Nemzeti 

Stratégia (2010-

2022), (2023-
2024) 

 

képzési 
programok 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

képzési 
mutatók, 
eü állapot 
mutatók 

humán, 
pénzügyi 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Internethez való 
hozzáférést segítő 
képzések. 

Elszigeteltség elszigeteltség 
csökkentése 

Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Országos 

Fogyatékosságügy

i Program (2015-

2025) 

 

kommunikáci
ós színtér 
bővítése, 
honlap 
fejlesztés 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

honlap 
használat  

pénzügyi, 
technikai,hum
án 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns 

2 Akadálymentesítés akadálymentes 
környezet nem 
100 %-os 

akadálymentesítés Szociális 
Szolgáltatástervez
ési koncepció,  

Integrált 
Településfejleszté
si stratégia és 
Településfejleszté
si koncepció 

Magyar Nemzeti 

Társadalmi 

Felzárkózási 

Stratégia 2030 

(MNTFS 2030) és 

elemei: 

Országos Fogy 

Prog (2015-2025) 

akadályment
esítés 

Polgármester 2023. 
december 
31. 

akadályme
ntesítés 
aránya 

pénzügyi, 
technika 

forrás esetén 
folyamatos 

Nem releváns 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre, melynek az esélyegyelőség fókuszban lévő célcsoportjainak  és/vagy 
problématerületeknek a felelősei, aktorai a tagjai.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvánosságot biztosítunk a tervezetnek.  

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Balogh Zoltán 
polgármester  felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 
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- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. Besenyszög Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Besenyszög Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és  195/2018.(XII.20.)  számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek: - 
 
Dátum: Besenyszög, 2018. december 20.     Aláírás 
 
 
 
Magyarország Kormánya 2020. november 4. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész 
területére. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
 
Besenyszög Város Önkormányzata az Ebktv. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte. 
Besenyszög Város Polgármestere a 2018. december 20. napjától 2023. december 20. napjáig szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 174/2020.(XII.14.) számú határozatával elfogadja. 

Besenyszög, 2020.12.14.                                                                                       Aláírás 
 
 
 
 
Besenyszög Város Önkormányzata az Ebktv. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt áttekintésének eleget tett, és a felülvizsgálatot elvégezte. 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. december 20. napjától 2023. december 
20. napjáig szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 164/2022.(XII.22.) számú határozatával 
elfogadja.  

Besenyszög, 2022. december 22.  

                                                                                                                                                   Aláírás 
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Besenyszög Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 

 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 


