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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének  szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról  szóló 
321/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  és  a  helyi  esélyegyenlőségi  program  elkészítésének  részletes 
szabályairól  szóló  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI  rendelet  rendelkezéseivel,  Prügy  Községi  Önkormányzat 
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 
 

Prügy község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már az őskorban lakott település állt. A Takta 
csatorna partján 6000 éves kőkori telep nyomait fedezték fel a régészek. A föld mélyéből kőbalták, 
edénytöredékek, csiszolt csontok kerültek elő. 

A Taktaköz falvai ‐ így Prügy is ‐ középkori eredetű. Az Árpád kori oklevelekben Prügymonostora 
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(Prügytelek) néven szerepel. Az Aba nemzetség Bodrog‐Keresztury ágához tartozó Prud ispán volt a 
névadója. Később Pugtelek (1372), Pygh (1437), majd Pugh (1463) néven említik a források. Ebben az 
időben a Bekényi és a Cseh (14.‐15. sz.), majd a Farkas, a Rakamazy és a Parloghy család (15. sz.) a falu 
birtokosa. A 18. században a Patay, az Almássy és a Meskó családok a község bortokosai. Az 1908‐as 
névrendezés a falu nevét Pthrügyről Prügyre változtatja. Ekkor gróf Széchenyi Wolkenstein Ernő, gróf 
Szirmai Ottó és Dr. Csobaji Gyula a terület birtokosa.  

A település természetes határai (a Takta és a Tisza folyók) mocsaras, lápos környezete miatt a tatárjárás és 
a törökdúlás idején ‐ a Taktaköz más településeivel együtt ‐ kitűnő rejtekhelyül szolgált a menekülő 
lakosságnak. 

Egy véletlen tűzeset folytán szinte az egész falu leégett (1752), majd járványok tizedelték meg a lakosságot 
(kolera 1831), később szélvihar (1859) és árvíz (1862) okoz jelentős károkat.  

Az 1848‐1849‐es forradalom és szabadságharc idején nem tesznek említést a területről (néhány jobbágy 
vett részt a harcokban). A történelem vihara először igazán az első világháború idején és az azt követő 
román megszálló csapatok jelenlétekor éri el a községet, mely ennek következtében jelentős károkat 
szenved. Nem kerülte el Prügy a második világháború okozta megpróbáltatásokat sem. 1944 őszén harcok 
dúltak a falu határában: épületek sérültek meg, pusztultak el. 

Az újjáépítés után, 1950‐től a községet Szabolcs vármegyétől Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyéhez csatolták. 
A lakosság állattartással; árpa, rozs, kender, kukorica, kerti zöldségfélék (híres volt a prügyi torma) 
termesztésével, háziipari termékek (kosár, szekérkas) és az állattartásból származó termékek (tej, vaj, sajt, 
túró) értékesítésével, valamint napszámos munkával biztosította megélhetését. 

A múlt századtól a szerencsi cukor‐ és csokoládégyár biztosított állandó munkát a környék lakosainak. 
Helyben a mezőgazdasági termelőszövetkezet foglalkoztatott nagyszámú munkaerőt. A '70‐es évek 
közepétől a falu dinamikus fejlődésnek indult, melynek eredményeként sok új ház épült. Ekkor a fiatalok is 
letelepedtek szülőfalujukban, munkahelyet is találva itt. 

A rendszerváltás után a helyi és környékbeli munkalehetőségek beszűkülésével növekedett a 
munkanélküliek száma. E vidéket viszonylagos elzártságánál fogva (vasútvonal hiánya) a fejlődést serkentő 
hatások is elkerülték.  
A jövőbe mutató út a fiatal értelmiségi és szakmunkás társadalmi réteg kiművelése és megtartása megfelelő 
munkahelyek teremtésével, illetve az idegenforgalom fellendítése az ember által teremtett és a természeti 
értékek tudatos megőrzése által.  

Prügy fekvése 

Prügy Borsod‐Abaúj‐Zemplén megye délkeleti részén Magyarország egyik legkisebb tájegységének a 
Taktaköznek a középpontjában helyezkedik el, a Tisza folyótól észak‐nyugatra.  

Megközelíthetőség 

Közúton: 
A település közúton könnyen megközelíthető a 37‐es útról letérve Szerencstől délre haladva alig 10 km‐re, 
míg Tokajtól is mindössze 20 km‐re található. 
  
 
Vasút: Közvetlen vasútállomással nem rendelkezik. A vasúton érkezők a szerencsi vasútállomástól busszal 
közelíthetik meg a települést.  

Földrajzi jellemzők 
A kistáj különlegessége a védett Hódoslapos‐tó, az Ökör‐tó és a védett homokbányák, ahol a parti fecske 
és a gyurgyalag fészkel.A Taktaköz a Tiszától a Harangodig terjedő kistáj, északkeleten a Hegyalja lejtőivel, 
délnyugaton a Sajó alsó szakaszával érintkezik. Ez a terület a folyószabályozás előtt a Tisza ártere volt, 
kisebb része alacsony ármentes terület, enyhén hullámos síkság. A folyómeder gyakori helyváltoztatásáról 
az elhagyott medrek és morotvák tanúskodnak. Környékének felszínét az egykori hordalékkúp‐, 
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1. számú táblázat ‐ Lakónépesség 
száma az év végén   

    Fő  Változás

2007  2578        na 
2008  2454  95%
2009  3139  128%
2010  2370  76%
2011  2348  99%
2012  2639  na 
2013   na  na 
2014   na  na 
2015   na  na 
2016   na  na 
2017   na  na 

 
 
 
 
 
 

 
 
2. számú táblázat ‐ Állandó népesség         

fő  % 
  

nők  férfiak  összesen nők  férfiak 
nő  578  533  1111  52%  48% 

0‐2 évesek                
0‐14 éves  142  141  283  50%  50% 
15‐17 éves  26  33  59  44%  56% 
18‐59 éves  267  294  561  48%  52% 
60‐64 éves  31  30  61  51%  49% 
65 év feletti  69  35  104  66%  34% 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
 
 
 

                    
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
3. számú táblázat ‐ Öregedési index 

  

65 év feletti 
állandó 
lakosok 

száma (fő) 

0‐14 éves 
korú 

állandó 
lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 
index (%) 

2001  421  769  54,7% 
2008  299  638  46,9% 
2009  304  622  48,9% 
2010  355  565  62,8% 
2011  290  591  49,1% 
2012  na  na  na 
2013  na  na  na 
2014  na    na  na 
2015   na   na  na 
2016   na   na  na 
2017   na   na  na 
    Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   

 
 

       

4. számú táblázat ‐ Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg

2008  21  85  ‐64 
2009  72  32  40 
2010  37  49  ‐12 
2011  48  74  ‐26 
2012  na  na  na 
2013  na   na  na 
2014   na   na  na 
2015   na   na  na 
2016   na   na  na 
2017   na  na   na 
Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR                            
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Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
A statisztikai adatokból egyértelműen kiderül, hogy a 
Prügyön  élők  száma  az  elmúlt  öt  évben  csökkent.  
Ennek  oka  az  elvándorlások  növekedése.  Fiataljaink  nagy  része  a  középiskolából  kikerülve  elvándorol 
településünkről,  a  jobb  munkalehetőség  keresése  miatt,  és  nagy  részük  már  a  családalapítást  sem  a 
községben  tervezik.  A  születendő  gyermekek  száma  a  szociálpolitikai  támogatás  idején    /2007‐
2009/jelentősen növekedett, de ennek eltörlését követően ez  is visszaszorult. Ennek ellenére  legnagyobb 
számban az aktív korúak vannak 18‐59 évig 561 fő amelynek  48 % nő,  52%‐a pedig férfi. Szintén magas a 0‐
14 éves korosztály  létszáma 283 fő, a 65 év felettiek száma 104 fő amelynek 66 %‐a nő 34%‐a pedig férfi. 
Településünk öregedési indexe növekszik. 
Térségünk az ország egyik  legtöbb problémával küzdő területe. A rendszerváltást követő gyors változások 
miatt  magas  a  munkanélküliség,  a  népesség  egy  jelentős  hányada  az  átlagtól  leszakadva  él.  Kiemelt 
probléma az alulképzettség, ami rontja a munkaerő piaci esélyeket.  
A  létbizonytalanság  könnyen  vezet  fásultsághoz,  az  életcél  elvesztéséhez.  Kialakulhat  a  „segélyből  élés” 
mentalitása, amely szintén demotiváló hatású. Tanulóink jó részének családja ezekkel a gondokkal küzd.   
  Fiataljaink  jelentős  része  csonka  családból  jön.  A  legtöbbjüknél  az  apa  hiányzik,  vagy  változó 
nevelőapák  vannak  jelen  életükben.  Nem  mindig  kapják  vagy  kapták  meg  a  megfelelő  odafigyelést, 
gondoskodást.  Gyakori  a  szülők  alkoholizálása.  Előfordul,  hogy  a  gyerek  a  családból  magával  hozza  a 
társadalommal  való  szembenállás  mentalitását,  esetleg  a  kriminalitás  kategóriájába  sorolható 
magatartásformákat, tevékenységeket tanult meg.  
  A család rendezetlen életmódja, az ingerszegény környezet, a lakások fizikai állapota, zsúfoltsága, a 
szociális  körülmények  és  a megkövetelte munka  (amit  a  fiatalnak  is  vállalnia  kell)  igen megnehezítik  az 
otthoni  tanulás  lehetőségét.  További  probléma, hogy  az  erőfeszítés  értékét nem mindig  tanulták meg  a 
gyerekek, különösen ami az intellektuális erőfeszítésre vonatkozik.  
 
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

A Prügy Községi Önkormányzat szociálpolitikájának célja az állampolgárok védelme a szociális kockázatokkal 

szemben.  Ezek:  a  szegénység  csökkentése,  a  szociális  kockázatok  bekövetkezési  valószínűségének 

mérséklése, társadalom tagjainak felkészítése arra, hogy saját maguk  is képesek  legyenek védekezni olyan 

szociális  vagy  gazdasági  kockázatok  ellen,  amelyek  az  elsődleges  jövedelemszerző  tevékenységükből 

származó megélhetésüket veszélyezteti.  A helyi szociális védelem magában foglal minden olyan ellátási és 

5. számú táblázat ‐ 
Természetes szaporodás   

       
élve 

születések 
száma 

halálozások 
száma 

természetes 
szaporodás 

(fő) 
2008 34  29  5 
2009 35  30  5 
2010 31  22  9 
2011 34  22  12 
2012 na  na  na 
2013 na  na  na 
2014 na    na  na 
2015  na   na  na 
2016  na   na  na 
2017  na  na   na 
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szolgáltatási formát, amely olyan élethelyzet feloldását, hatásának enyhítését szolgálja, melyből az egyén és 

családja nagy valószínűséggel önmaga, vagy mások segítsége nélkül nem tud kikeveredni.  

A helyi  szociálpolitika a  Szociális  Szolgáltató Központ  szolgáltatásaival  támogatja a  társadalomba  történő 

integrációt, továbbá mint egy elem részt vesz, és hozzájárul a különböző pénzbeli támogatások és szociális 

szolgáltatások  közötti,  másfelől  az  alapszolgáltatások  és  szakosított  ellátások  közötti  összhang 

megteremetéséhez és az ellátások, szolgáltatások közötti átjárhatósághoz nyújt segítséget. 
Térségünkben önkormányzati, civil, egyházi és egyéb szervezetek működnek együtt a szociális problémákkal 
küzdők életminőségének javítása érdekében. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Prügy település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a  lakhatás területén a helyzetelemzés 
során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  szükséges  intézkedéseket.  A  köznevelési 
intézményeket  –  az  óvoda  kivételével  –  érintő  intézkedések  érdekében  együttműködik  az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges  célunk  számba  venni  a  321/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  1.  §  (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi  szempontból  fókuszban  lévő  célcsoportokba  tartozók  számát  és  arányát,  valamint 
helyzetét a településen. 
E  mellett  célunk  a  célcsoportba  tartozókra  vonatkozóan  áttekinteni  a  szolgáltatásokhoz  történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További  célunk  meghatározni  az  e  csoportok  esélyegyenlőségét  elősegítő  feladatokat,  és  azokat  a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A  célok megvalósításának  lépéseit,  azok  forrásigényét  és  végrehajtásuk  tervezett  ütemezését  az HEP  IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes  tervezése,  amelyek  konkrét 
elmozdulásokat  eredményeznek  az  esélyegyenlőségi  célcsoportokhoz  tartozók  helyzetének  javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
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 és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény  (továbbiakban: 

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

előírásaira. 
 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal, 

programokkal 
 

‐  Gazdasági program 
‐  Köznevelési fejlesztési terv 
‐  Közoktatási esélyegyenlőség terv 
‐  Költségvetési koncepció 

 

Az  Esélytv.  63/A.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  alapján  a  programalkotás  során  gondoskodni  kell  Prügy 

Községi  Önkormányzat  Települési  Esélyegyenlőségi  Programja,  valamint  Prügy  Községi  Önkormányzat 

fejlesztési  terveinek,  koncepcióinak  összhangjáról.  Azok  egységet  alkotva  képezik  részét  Prügy  Községi 

Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programjának. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

• Prügy Község Önkormányzata  a 48/2003.  (Xll. 17.)  sz. Képviselőtestületi határozatával  a  Szociális 

igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  III.  tv.  alapján  a  személyes  gondoskodást nyújtó 

alapellátások  köréből  a  családsegítés,  étkeztetés  és  házi  segítségnyújtás,  idősek  nappali  ellátása 

feladatainak ellátására, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi  igazgatásról szóló 1997. 

évi  XXXl.  tv.  által  meghatározott  feladatok  ellátására  a  Prügy  Községi  Önkormányzat  által 

létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot ‐ feladatának  bővülése miatt ‐ átszervezte, s 

ezzel  egyidejűleg  az  intézmény  elnevezését  Prügy  Községi  Szociális  Szolgáltató  Központra 

változtatta.  Az  intézmény  önálló  jogi  személyiséggel  rendelkező  önkormányzati  intézmény, 

fenntartásáról  Prügy  Község Önkormányzata  gondoskodik,  továbbá  részben  önállóan  gazdálkodó 

költségvetési szerv, amely a Képviselőtestület által meghatározott keretek között működik. 

Bekecs,  Taktakenéz,  Taktaszada  és  Prügy  Községek  Önkormányzata  2006.  február  24–én 

intézményfenntartó  társulási  megállapodást  kötött  a  családsegítéssel  és  a  gyermekjóléti 

szolgáltatással  kapcsolatos  kötelező  feladatok  ellátására.  A  társulás  elnevezése  Prügy  Környéki 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  

Prügy és Taktakenéz Községek Önkormányzata 2006.  február 24–én  intézményfenntartó  társulási 

megállapodást kötött a házi segítségnyújtással kapcsolatos kötelező feladatok ellátására. A társulás 

elnevezése Prügy Környéki Házi Segítségnyújtó Szolgálat.  
 

• Az Észak‐magyarországi  régió társadalmi  atlasza. NORDA Észak‐magyarországi Regionális 

Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

• Az Észak‐magyarországi régió közoktatás‐fejlesztési stratégiája 2007‐2013. 

• Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megye Önkormányzatának Feladatellátási, Intézményhálózat‐működtetési 

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

 
Prügy  település a HEP elkészítésénél az esélyegyenlőség szempontjából gyűjtött  releváns adatokat a TEIR 

rendszeréből,  a  KSH  adataiból,  a  Nemzeti Munkaügyi  Hivatal,  az  Államkincstár,  önkormányzati  hivatali 

nyilvántartás  adataiból,  a  HEP  fórumba  bevont  partnerek  szubjektív  megállapításaiból,  az  ügyintéző 

polgárok  jelzéseiből,  problémáiból  (helyi  adatgyűjtés).  A  helyzetelemzés  készítésénél  a  hiányzó  adatok 

esetében vélelmeztük az okokat, a releváns és a vélelmezett adatokból következtetéseket és elemzéseket 

végeztünk. A HEP fórum tapasztalataira támaszkodva problémákat és fejlesztési lehetőségeket gyűjtöttünk 

a  célcsoportok  oktatási,  lakhatási,  foglalkoztatási,  egészségügyi  és  szociális  helyzetére  vonatkoztatva.  A 

gyermekek  és  idősek  étkeztetésével  és  nevelés‐oktatásával  kapcsolatban  korábban  készült  kérdőíves 

elégedettségi  felmérés  tapasztalatait  is  figyelembe  vettük  a  fejlesztési  lehetőségek megfogalmazásánál.   

Munkánkat nehezítette, hogy nem álltak rendelkezésünkre még a 2011‐es népszámlálási adatok.  

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik  legsúlyosabb gond a szegénységben élők, 
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás 
az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 
millióan) ma Magyarországon  a  szegénységi  küszöb  alatt  él,  közülük  1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénységi  kockázatok  különösen  sújtják  a  gyermekeket  és  a hátrányos helyzetű  térségekben  élőket. A 
romák  nagy  többsége, mintegy  5‐600  ezren  (összlétszámuk  a  becslések  alapján  kb.  750  ezer)  ehhez  az 
utóbbi csoporthoz  tartozik. Ezért Magyarországon a  romák  felzárkóztatását megcélzó politikát nem  lehet 
elválasztani  a  szegénység  elleni  általános  küzdelemtől,  a  társadalmi  és  a  gazdasági  versenyképesség 
javításától. 
 

 
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. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. 
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,  a 
társadalmi előítélet jelenléte.  A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a 
roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.  
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő‐piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett  táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és  a  Mötv‐ben  foglalt  feladatai  alapján  településünkre  jellemző  foglalkoztatottságot,  munkaerő‐piaci 
lehetőségeket  kívánjuk  elemezni  az  elmúlt  évek  változásainak bemutatásával,  a  különböző  korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
a)  foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya  

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

15‐64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő  férfi  összesen  nő  férfi  összesen év  

fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 
2008  850  1177  2027  134  15,8%  226  19,2%  360  17,8% 
2009  795  1862  2657  230  28,9%  158  8,5%  388  14,6% 
2010  765  896  1661  168  22,0%  224  25,0%  392  23,6% 
2011  828  910  na  176  21,3%  201  22,1%  377  21,7% 
2012  na  na  na  na  na  na  na  na  na 
2013   na   na  na   na  na   na  na  na  na 
2014   na   na  na   na  na   na  na  na  na 
2015   na   na  na   na  na   na  na  na  na 
2016   na   na  na   na  na   na  na  na  na 
2017   na  na   na   na  na   na  na  na  na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal             
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
3.2.3. számú tábla ‐ A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 
 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli  180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő  fő  % év  

nő  férfi  összesen  nő  férfi összesen  Nő  férfi  összesen 
2008  134  226  360  101 184  285  75,4%  81,4%  79,2% 
2009  158  230  388  117 135  252  74,1%  58,7%  64,9% 
2010  168  224  392  100 111  211  59,5%  49,6%  53,8% 
2011  176  201  377  111 108  219  63,1%  53,7%  58,1% 
2012   na  na   na  na  na  na  na  na  na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
A táblázat azt mutatja, hogy Prügy községben a férfi munkanélküliek száma magasabb a nőkénél, viszont a 
180 napnál  régebben  regisztrált munkanélküliek  százalékos aránya az évek előrehaladtával kismértékben 
csökken. 
 

3.2.2. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

      2008  2009  2010  2011  2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 360  388  392  377  0 

fő 19  35  30  30   na 
20 éves és fiatalabb 

% 5,3%  9,0%  7,7%  8,0%  na 
fő 62  72  68  65  na 

21‐25 év  
% 17,2%  18,6%  17,3%  17,2%  na 
fő 47  48  44  44  na 

26‐30 év 
% 13,1%  12,4%  11,2%  11,7%  na 
fő 58  58  47  43  na 

31‐35 év 
% 16,1%  14,9%  12,0%  11,4%  na 
fő 53  59  62  56  na 

36‐40 év 
% 14,7%  15,2%  15,8%  14,9%  na 
fő 42  36  50  41  na 

41‐45 év 
% 11,7%  9,3%  12,8%  10,9%  na 
fő 38  39  35  31  na 

46‐50 év 
% 10,6%  10,1%  8,9%  8,2%  na 
fő 31  32  39  42  na 

51‐55 év 
% 8,6%  8,2%  9,9%  11,1%  na 
fő 10  9  15  24  na 

56‐60 év 
% 2,8%  2,3%  3,8%  6,4%  na 
fő 0  0  2  1  na 

61 év felett 
% 0,0%  0,0%  0,5%  0,3%  na 
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3.2.4.  számú  táblázat  ‐  Nyilvántartott  pályakezdő  álláskeresők  száma  és  a  18‐29  éves  népesség  száma 
nemenként 
 
 
3.2.4. számú táblázat ‐ Pályakezdő álláskeresők száma és a 18‐29 éves népesség száma 
 

18‐29 évesek száma  Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő  férfi  összesen  nő  Férfi  összesen év  

fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 
2008  231  248  479  18 7,8%  43 17,3%  61  12,7% 
2009  224  251  475  26 11,6%  46 18,3%  72  15,2% 
2010  235  263  498  24 10,2%  28 10,6%  52  10,4% 
2011  232  260  492  24 10,3%  19 7,3%  43  8,7% 
2012   na  na   na  na na  na na  na  na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Prügy községben a pályakezdő álláskeresők száma 2008‐2012‐ig növekedést mutat. 
 
b)  alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
3.2.5. számú táblázat ‐ Alacsonyan iskolázott népesség 
 

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15‐X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15‐x 
évesek száma  év  

összesen  nő  férfi összesen  nő  férfi Összesen  nő  férfi 
   fő  fő  fő  fő  fő  fő  fő  %  fő  %  fő  % 

2001  1807  967  840 1278  619 659 529 29,3% 348 36,0% 181  21,5% 
2011  0        0        0     0     0    

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás                 
 
 
3.2.6. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen  8 általánosnál 

alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 

8 
általánosnál 
magasabb 
iskolai 

végzettség 

év 

 Fő  fő  %  fő  %  fő  % 
2008  360  89  24,7%  171 47,5%  100 27,8% 
2009  369  99  26,8%  173 46,9%  97  26,3% 
2010  392  117 29,8%  175 44,6%  100 25,5% 
2011  na   na  na   na  na   na  na 
2012  na  na   na  na   na  na   na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Prügy községben jellemző az alacsony iskolai végzettségű személyek számának növekedése 2008‐tól 2010‐
ig, majd 2011 évben csökkenő tendenciát mutat (jogszabályi háttérváltozás miatt). 
 
3.2.7. számú táblázat ‐ Felnőttoktatásban résztvevők 
 
3.2.8. számú táblázat ‐ Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 
A 3.2.7. valamint a 3.2.8. táblák azért nem kerültek kitöltésre, mert nem állnak rendelkezésre felnőttoktatási 
adatok. 
 
c)  közfoglalkoztatás 

 
Településünkön folyamatosan, ahogy pályázati lehetőség van ár működik a közfoglalkoztatás. 
 
3.2.9. számú táblázat ‐ Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

év 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 
aránya az aktív korú 

roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010  138  na  na  na 

2011  50  na  na  na 

2012  52  na  na  na 
Forrás: Önkormányzat adatai 
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
A településen regisztrált munkanélküliek foglalkoztatáshoz való hozzáférésének esélyét segítheti a település 

földrajzi  elhelyezkedése,  és  a  tömegközlekedési  infrastruktúra  elégséges megléte,  a  városok  közelsége, 

azonban a településen és a térségben nagyobb beruházások nem valósulnak meg (gyárak, termelő üzemek 

nem  létesülnek  a  kis‐  és  középvállalkozások  nem  szaporodnak,  a  térségben  működő  foglalkoztatási 

programok más települések munkanélküli lakosait nem foglalkoztatják).  

 

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

A településen működő általános iskola az esélyhátrányok kezelésére speciális oktatási programot dolgozott 

ki, a középiskolába való átmenetet biztosítja az IPR pályázati lehetőségekkel, Arany János tehetséggondozó 

programba  való  delegálással.  Az  önkormányzat  a  felsőoktatásban  pályáz  a  Bursa  Hungarica  ösztöndíj 
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programra,  valamint  feltérképezi  és  információt  nyújt  a megyében  fellelhető  felnőttképző  intézetek  és 

Munkaügyi Központ által szervezett átképzések lehetőségeiről.  

 

f) munkaerő‐piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő‐piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
 
Az  álláskeresők  iskolai  végzettség  szerinti  vizsgálata  alapján  településünkön  megállapítható,  hogy  elég 

magas  a  8.  általános  osztályt  nem  befejezettek  száma,  ezért  szükséges  feltérképezni  a  környékbeli 

gazdasági szereplők munkaerő keresletének szerkezetét a megfelelő képzettség megszerzéséhez szükséges 

felnőttképzési  lehetőségeket,  szakmák  elsajátításának  módjait.  Ehhez  az  önkormányzat  informatikai  és 

információs segítséget nyújt hivatalában és könyvtárában. 

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

foglalkoztatása 
 

Prügy  önkormányzatának  hivatala  minden  mélyszegénységben  élőt  arra  ösztönöz,  hogy  regisztráltassa 

magát a Munkaügyi Központnál, ehhez segítséget  is nyújtunk az ügyintézéshez. Ezért a közfoglalkoztatási 

rendszerbe  is bekerülnek és ha  ideiglenesen  is  lehetőséget kapnak arra, hogy anyagi helyzetükön némileg 

javítsanak  és  önbecsülésük  is  javuljon.  A  mélyszegénységben  élők  és  romák  teljes  mértékben 

részesülhetnek a közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségekben településünkön.  

 
 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
 
A  foglalkoztatás  területén  hátrányos  megkülönböztetés  nem  éri  a  munkavállalókat  a  munkahelyi 

felvételnél,  az  elbocsátásoknál,  megfelelő  tájékoztatást  és  munkavédelmi  oktatást  kapnak  a 

munkavégzéssel  kapcsolatos  szabályokat  megismerik,  betartatjuk,  esetleges  szabályszegés  esetén 

megbeszéljük  a  problémákat  és  lehetőséget  kapnak  a  hibák  javítására. Minden munkaképes  álláskereső 

azonos  feltételekkel  vehet  részt  a  közfoglalkoztatási  programban.  A  településen  működő  egyéb 

foglalkoztatók  körében  nem  áll  rendelkezésünkre  olyan  adat,  hogy  csoportos  létszámleépítés  vagy 

munkakör megszüntetésnél indok lenne a származás, vagy a hátrányos helyzet. A közfoglalkoztatás során a 

képzettségnek  megfelelően  biztosítjuk  a  munkaköröket,  főleg  a  községüzemeltetési  feladatok  ellátása, 

illetve közintézményekben való foglalkoztatás.  

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
 
a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb. 
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3.3.1. számú táblázat ‐ Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15‐64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő  segélyben részesülők % 

2008  2027  20  1,0% 
2009  2657  39  1,5% 
2010  1661  23  1,4% 
2011  1738  8  0,5% 
2012   na  na   na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 
 
A  táblázatok  alapján  a  lakosság  kicsivel  több mint  1%‐a  2008‐2011‐ig  részesült  álláskeresési  segélyben.  
2011‐es csökkenés oka az önkormányzati közfoglalkoztatás. 
 
 
3.3.2. számú táblázat ‐ Járadékra jogosultak száma 
 
 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési 
járadékra 
jogosultak  év 

fő  fő  % 

2008  360  20  5,6% 
2009  388  39  10,1% 
2010  392  23  5,9% 
2011   0  0  0 
2012   0  0  0 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 

 



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

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

év 

fő 
15‐64 évesek %‐

ában 
fő 

munkanélküliek 
%‐ában 

Azoknak a 
száma, akik 30 

nap 
munkaviszonyt 
nem tudtak 
igazolni és az 

FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 
megvonták a 
támogatást 

2008    259  20  7,72  na  na 
2009    208  39  18,75  na  na 
2010    186  23  12,37  na  na 
2011    na  na  na  na  na 
2012    na  na  na  na  na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A fenti táblázat azt a változást mutatja meg, amely az elmúlt években a törvényi előírásokban és a pénzbeli 
ellátásokban jelentkezett. Az aktív korúak ellátásában az évek alatt lassan kivezetésre kerül a rendszeres 
szociális segély intézménye, mely a családi jövedelemhatárhoz igazodó személyenként más összegű ellátás 
folyósítását tette lehetővé. Későbbiekben jelent meg a Rendelkezésre Állási Támogatás, majd ezt követte a 
Bérpótló juttatás, melynek összege 28.500 Ft/hó ellátást jelentett, majd ez változott át egységes, de 
csökkentett összegű, évente felülvizsgált Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatássá.  
Az aktív korú munkára képes személyeket leválasztja a munkáltatásban akadályozott, egészségkárosodott, 
de más ellátásra nem jogosult, vagy idősebb korú személyekről. Ezektől elvárja az aktív munkakeresést, a 
csekély összeggel ösztönzőleg hat, ugyanakkor a folyósítási feltételekben 30 nap munkavégzést ír elő, 
melyhez a feltételeket akár önkéntes közérdekű munkavégzéssel biztosítja. Bizonyos rétegnek ez az 
egyetlen jövedelme, a közfoglalkoztatás és az aktív korú ellátási formák között ki‐be járkálnak. Kiskapuként 
sorozatosan váltak el a házaspárok, mivel ha házasok akkor egy háztartásban csak egy személy kaphat 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást. 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

A településen nincs bérlakás. 
 
3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 
 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 
nem 

lakáscélú 
ingatlanok 

(db) 

  

     

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008  837  17   ‐   ‐  ‐    ‐  ‐    ‐ 

2009  837  17   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

2010  837  19   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

2011  837  19   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 

2012  837  21   ‐  ‐    ‐  ‐    ‐  ‐  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
 
b) szociális lakhatás 

 
Szociális lakásállománya Prügynek nincs. 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
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Nincs a településen olyan lakáscélú ingatlan, melyet nem lakáscélra használnának. 
 
 
 
d)  elégtelen lakhatási körülmények, veszélyezhetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság. 

 
Az elmúlt években az önkormányzat  szociális bizottsága elé  veszélyeztetett  lakhatási helyzet problémája 

nem került, senkit sem érint a nem megfelelő lakhatás helyzete. 

 
e)  lakhatást segítő támogatások 

 
Lakásfenntartási támogatás. 
 
f)  eladósodottság 

 
Az eladósodottságról az önkormányzat nem rendelkezik adattal. 
 
g)  lakhatás  egyéb  jellemzői:  külterületeken  és  nem  lakóövezetben  elhelyezkedő  lakások,  minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
 
Külterületen és nem lakóövezetben nem találhatók lakások a településen 
 
 
3.4.3. számú táblázat ‐ Támogatásban részesülők 
 
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008  258  ‐  

2009  270   ‐ 

2010  298   ‐ 

2011  351 
 
 ‐ 

2012  352   ‐ 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Településünkön felszámolásra kerültek a telepek, szegregátumok. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
a)  az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Prügy  község  közigazgatási  területén  Prügy  Önkormányzatának  működési  engedélye  alapján 

háziorvosi  szolgálatot  és  iskola  egészségügyi  szolgálatot működtet  vegyes  körzet  szerint, mely  a  

település egész  lakosságának ellátását biztosítja. A  szakellátás Szerencsen és Miskolcon érhető el 

háziorvosi beutalás alapján  

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008  0  1  1 

2009  0  1  1 
2010  0  1  1 
2011  0  1  1 
2012  0  1  1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
3.6.2. számú táblázat ‐ Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

év  közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008  106 

2009  105 
2010  103 
2011  97 
2012   na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat ‐ Ápolási díjban részesítettek száma 
 

év  ápolási díjban részesítettek száma 

2008  16 

2009  14 
2010  15 
2011  14 
2012   na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 

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

hozzáférés 
 
A háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat végzi a kötelező népegészségügyi és koragyermekkori szűréseket, 

valamint a szakemberek javaslatára az önkormányzat önként szervez egészség megőrző szűrővizsgálatokat, 

tájékoztatásokat.  

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Az arra rászorulóknak lehetőséget biztosít a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáféréshez 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
Prügy  Önkormányzata  biztosítja  a  gyermekek  és  a  szociálisan  rászorultak  közétkeztetését,  melynek 
szervezése  során  az  egészséges  táplálkozás  szempontjait  figyelembe  veszi,  valamint  betartja  a 
közegészségügyi előírásokat.  
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
A  településen 2010 óta nem működik  sportegyesület.  Sport programokhoz  csak  az  iskola  szervezésében 

lehet hozzáférni alkalmanként. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Prügy Önkormányzata biztosítja a településen az arra rászorulóknak a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést 
 

g)  hátrányos megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének megsértése  a  szolgáltatások 
nyújtásakor 
 
A  településen  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a 

szolgáltatások  nyújtásakor  elképzelhetetlen,  az  intézményekben  dolgozók  a  vezetők  irányításával,  a 

szolgáltatások nyújtásakor fokozott figyelmet fordítanak a célcsoportok emberi méltóságának biztosítására. 

 

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

Önkormányzata él a pozitív diszkrimináció alkalmazásával (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Településünkön  található  egy  református  templom  valamint  egy  katolikus  templom  ahová  főleg  idősek 
látogatnak el vasárnaponként. A prügyi Kék Búzavirág Népdalkörben 20 fő vesz részt, évente 3‐4‐szer részt 
vesznek különböző rendezvényeken. 
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 Településünkön etnikai konfliktusokról nincs tudomásunk. 

 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
Településünkön beteg embereknek szerveztek sikeres gyűjtéseket legutóbb 2012‐ben. 

 
3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 
 
A  Községben  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  megalakult,  szorosan  együttműködik  a  köznevelési  és 
szociális  intézményekkel,  aktívan  részt  vesz  a  közfoglalkoztatásban,  illetve  közösségi  programok 
szervezésében. 
 
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési 
feltételeit  biztosítja,  támogatja  a  pályázati  tevékenységében,  a  tevékenységek  finanszírozáshoz  nyújt 
kiszámítható támogatást. 
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Az RNÖ és a települési Önkormányzat közös célja minden egyes programokkal, intézkedésekkel: 

• A  gyermekek  tanulmányi  eredményeinek  javítása,  készség  és  képességfejlesztés,  korrepetálás, 
pótvizsgára való felkészítés.  

• Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.  
• Szabadidős  tevékenységek  biztosítása,  melyeken  keresztül  erősítjük  szocializációs,  verbális, 

manuális fejlődésüket.  
• A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.  

 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
lakások rossz állapota  szocpol pályázat 

iskolázatlanság  óvoda, iskola, családsegítő véleményének kikérése 
hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 
Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése 

érdekében. 
a szegénység oka és következménye a tartós 

munkanélküliség, ami nem csökken 
közfoglalkoztatás tovább folytatása, egyéb helyi 

foglalkoztatások felkutatása 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Prügyön  számos  család  iskolázottsága  alacsony,  a  gyerekek  számára  így nem biztosítottak  azok  a pozitív 
minták,  támogató környezet, amely  segítené a  tanulók  iskolai  sikerességét. A  többségénél mindkét  szülő 
munkanélküli, segélyekből, alkalmi ‐ és idénymunkából tartja fenn családját. Sok a szenvedélybeteg, főként 
alkoholisták,  a  feketemunka  miatt  állandó  fenyegetettség  a  jellemző.  A  család  nem  nyújt  követendő 
életvezetési modelleket  a  gyermekek  számára. Nem  alakulhatott  ki  ezekben  a  családokban  a  tanulás,  a 
tudás megbecsülése, mert a szülők és gyermekeik jövőképében nincs meg a felemelkedés lehetősége, nem 
tapasztalták meg,  hogy  a  felsőfokú  végzettséggel  és  érettségivel  rendelkező  álláskeresők  sikeresebben 
jutnak  munkához.  Sok  család  az  iskolakezdéskor  szükséges  alapfelszerelés  megvásárlását  sem  tudja 
biztosítani. A gyermekeket az iskolában már a korai szakaszban kudarc, megkülönböztetés éri, önbecsülésük 
nap, mint nap újabb  csorbát  szenved.   Felső  tagozatos korukra a  részképesség hiányok a minőségileg és 
mennyiségileg megnövekedett tananyag miatt és az otthoni tárgyi (könyvek, PC) és személyi (segítő szülők) 
feltételek hiányában halmozódnak, olyan mértékű lemaradást okoznak, hogy annak pótlása már nem, vagy 
nagyon nehezen lehetséges. Az általános iskolából kilépő gyerekek nagy része ipari iskolába jut be, gyenge 
tanulmányi eredménye miatt, annak sikeres elvégzése is kis arányú. 
 
 
4.1. A gyermekek helyzetének általános  jellemzői  (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 
 
a)  veszélyeztetett  és  védelembe  vett,  hátrányos  helyzetű,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű 

gyermekek,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyermekek  száma  és  aránya,  egészségügyi,  szociális, 
lakhatási helyzete   
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4.1.1. számú táblázat ‐ Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 

2008  22   ‐  74 

2009  24   ‐  84 

2010  20   ‐  88 

2011  20   ‐  96 

2012   na   ‐   na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
b)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
4.1.2. számú táblázat ‐ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 

száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 

száma 

2008  682  34   ‐   ‐  ‐  

2009  673  35   ‐   ‐   ‐ 

2010  693  35   ‐   ‐   ‐ 

2011  694  38   ‐   ‐   ‐ 

2012  685  38   ‐  ‐    ‐ 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai ‐ iskolai juttatásokban részesülők száma 
 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1‐8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 
száma 1‐13. évfolyam

 Ingyenes 
tankönyv‐
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 
részesülők 
száma 

2008  120  308  10  300   ‐  ‐  

2009  112  304  7  296  93   ‐ 

2010  108  310  8  301  101   ‐ 

2011  118  308   ‐  304  94   ‐ 

2012  110  312   ‐  305  86   ‐ 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  100%‐os  térítésben  részesülnek  az 
iskolában, a legalább 3 kiskorú gyermeket nevelő családok 50%‐os térítési díj fizetési kedvezményt kapnak. 
 
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.  A  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, étkeznek. 
Az óvodában,  iskolában havonta átlagosan 115  illetve 300 gyerek étkezik. A  törvény által meghatározott 
ingyenes, tankönyvtámogatásban átlagosan 300 tanuló részesül.  
 
A gyermekek védelmét szolgálják a 

• pénzbeli  és  természetbeni  ellátások:  a  szociálisan  rászorulók  által  igénybe  vehető  pénzbeli, 
természetbeni  és  gyermekjóléti  alapellátásokat  a  helyi  gyermekjólét  és  gyermekvédelem 
rendszeréről szóló 4/2006 (II. 27.) számú rendelet tartalmazza. 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él a településen. 
 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek. 
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4.3  A  hátrányos,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
a) védőnői ellátás  jellemzői  (pl. a védőnő által ellátott  települések  száma, egy védőnőre  jutott ellátott, 

betöltetlen státuszok) 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008  2  97 

2009  2  100 

2010  2  91 

2011  2  89 

2012  2  87 

2013  2  73 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

                        
 
 
 
 
b)  gyermekorvosi  ellátás  jellemzői  (pl.  házi  gyermekorvoshoz,  gyermek  szakorvosi  ellátáshoz  való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
Bölcsőde és családi napközi a  településen nem működik, bölcsődei elhelyezésre, valamint  fogyatékkal élő 

kisgyermek gondozására a járásban, vagy a megyeszékhelyen van lehetőség. Ezért a 4.3.3. számú táblázat ‐ 
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Bölcsődék  és  bölcsődébe  beíratott  gyermekek  száma  4.3.4.  számú  táblázat  ‐  Családi  napköziben 

engedélyezett férőhelyek száma táblák nem kerültek kitöltésre. 

 
c)  0–7  éves  korúak  speciális  (egészségügyi‐szociális‐oktatási)  ellátási  igényeire  (pl.  korai  fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
Prügy vonatkozásában nincs adat. 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 

 
Feladatai  közé  tartozik  a  gyermekek  családban  történő  nevelkedésének  elősegítése,  a  gyermekek 

veszélyeztetettségének  megelőzése,  a  már  kialakult  veszélyeztetettségének  megszüntetése.  Esetenként 

javaslatot  tehet  gyermekvédelmi  gondoskodás  alkalmazására.  Súlyos  esetekben  ellátja  a  védelembe 

vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat, segédkezik a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének 

elősegítésében, illetve utógondozásában. 

 
e) gyermekvédelem 

 

A  településen működő nevelési és oktatási  intézmények gyermek‐ és  ifjúságvédelmi  feladataikat nevelési 

programjuknak megfelelően ellátják. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Szociális  ellátó  rendszeren  keresztül  átmeneti  és  egyéb  segélyezések  formájában  az  önkormányzatnál 

igényelhető. 

 
g) egészségfejlesztési, sport‐, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

A település óvodája és iskolája biztosítja ezeket. 

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

 

Településünkön nyári gyermekétkeztetés működik. 

 

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

Nincsenek hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos észrevételek. 

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

A hátrányos körülmények között élők is ugyanolyan juttatásokban és szolgáltatásokban részesülnek, mint a 

nem hátrányos helyzetűek. 
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4.4  A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek/tanulók,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
4.4.1. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG  db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek  0 

Óvodai férőhelyek száma 
130 

Óvodai csoportok száma 

5 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h‐tól ...h‐ig):  6:30‐17:00 

A nyári óvoda‐bezárás időtartama: () 
4 hét 

Személyi feltételek  Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  10   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  8    

Gyógypedagógusok létszáma 

0    

Dajka/gondozónő 
5    

Kisegítő személyzet 
6    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
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4.4.3. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai 3. 
 

év 

3‐6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 
száma 

óvodai feladat‐
ellátási helyek 

száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008   150  5  130  1  124  0 

2009   141  5  130  1  126  0 

2010   144  5  130  1  115  0 

2011   136  5  130  1  110  0 

2012   na  5  130  1  117  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
4.4.5. számú táblázat ‐ A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

Székhely                   

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%‐ot 
meghaladóan 

hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%‐ot 

meghaladóan hiányzott 
halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 
száma (az adott évből 

eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1   20   0   0   16   0   0 

Csoport 2   22   0   0   17   0   0 

Csoport 3   25   0   18   17   0   15 

Csoport 4   24   0   11   22   0   10 

Csoport 5   23   0   9   22   0   9 

Csoport 6                   

Összesen   114   0   38   94   0   34 

                    
A  csoportok 
összlétszámából 
a  6  évesnél 
idősebb 
gyermekek    1                
A  csoportok 
összlétszámából 
a  7  évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)   0                

                    

Tagóvoda                   

Csoport1                   

Csoport 2                   

Csoport 3                   

Csoport 4                   

Csoport 5                   

Csoport 6                   

Összesen                   

                    
A  csoportok 
összlétszámából 
a  6  évesnél 
idősebb 
gyermekek                    
A  csoportok 
összlétszámából 
a  7  évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)                   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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b)  a  közneveléshez  kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások  (pl.  iskolára/óvodára  jutó  gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
4.4.7. számú táblázat ‐ Általános iskolában tanuló száma 
 

Általános iskola 1‐4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5‐8 
évfolyamon tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis 
tanulók 
száma 

tanév 

fő  fő  fő  fő  % 

2010/2011  157  159  316  52  16,5% 

2011/2012  143  172  315  56  17,8% 

2012/2013  124  154  278  56  20,1% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
4.4.8. számú táblázat ‐ Általános iskolák adatai 
 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai feladat‐
ellátási helyek 

száma 
tanév 

1‐4 
évfolyamon 

5‐8 
évfolyamon 

összesen 
1‐4 

évfolyamon 
5‐8 

évfolyamon 
összesen  db 

2010/2011  8  8  16  1  2  3  1 

2011/2012  8  7  15  1  2  3  1 

2012/2013  8  8  16  1  2  3  1 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 
 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma  355 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma  0 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma  57 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma  315 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  255 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 
 

   Fő 
Hiányzó 
létszám 

Nem szaktanítást végző tanító  0    

Szaktanítást végző tanítók száma  12    

Szaktanítást végző tanárok száma  13    

Gyógypedagógusok létszáma  2    

Gyermekvédelmi felelős  0    

Iskolaorvos  0    

Iskolapszichológus  0    

Kisegítő személyzet  5    

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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d) az  intézmények között a tanulók  iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 
 
 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 
   

ISKOLA NEVE  2010  2011  2012  2013 

Országos 
kompetencia‐
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam  444  513  1483  1494  1236  0  1465          

8. évfolyam  –  –  1583  1679  1424  0  1577          

10. évfolyam                               
Matematika 

6. évfolyam  446  489  1498  1403  1246     1486          

8. évfolyam  –  –  1622  1601  1424     1577          

10. évfolyam                               
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok         
 
 
 
 

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%) 

Szakiskolai képzés (%) 
Speciális szakiskola 

(%) 
Nem tanult tovább (%) 

tanév 

összlétszámon 
belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH‐
tanulók 
körében 

2008/
2009 

                             

2009/
2010 

12  8  35  19  53  53  0  0  0  0 

2010/
2011 

18  6  30  28  52  46  0  0  0  0 

2011/
2012 

10  2  32  25  52  47  0  0  0  0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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g)  pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
 

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ HHH tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás

HH/ HHH 
tanulók 
létszáma 

2008/2009  0  0  79  79/62  0  0  91  91/75 

2009/2010  0  0  81  81/65  0  0  87  87/84 

2010/2011  0  0  56  56/42  60  60/56  110  110/98 

2011/2012  0  0  75  75/60  0  0  174  174/124 

 Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

0‐3 éves gyerekek fejlettségi szintje alacsony, 
szociális késségeinek hiánya 

Biztos Kezdet Gyermekház Szolgáltatás 

magas a HH és HHH gyermekek aránya  Tanoda program beindítása 
óvodai férőhelyek nincsenek maximálisan 

kihasználva 
szülők tájékoztatása, beszélgetés, szemléletváltás 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és 
férfiak  esélyegyenlőségének  érvényesítése,  valamint  a munka  és  a  családi  élet  összeegyeztetése mind  a 
férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő 
bér követelményének. 
 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
 
a)  foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 
5.1.1. számú táblázat ‐ Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Munkavállalási korúak száma  Foglalkoztatottak  Munkanélküliek 
év 

férfiak  nők  férfiak  nők  férfiak  nők 

2008  893  859  na  na  226  134 
2009  749  837  na  na  230  158 
2010  916  850  na  na  224  168 
2011  917  836  na  na  201  176 
2012  na  na  na  na  na  na 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

 
b)  nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

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

év 
Foglalkoztatást segítő 
programok száma 

Képzési programok 
száma 

résztvevők száma 
résztvevő nők 

száma 

2008  0  0  0  0 

2009  0  0  0  0 
2010  0  0  0  0 
2011  0  0  0  0 
2012  0  0  0  0 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban részt tudnak venni. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
  
Nincs adatunk hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén. 
 

 
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.) 
 
 
5.3. számú táblázat ‐ Családtervezés, anya‐ és gyermekgondozás területe 

év  védőnők száma 
0‐3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008  2  97  49 

2009  2  100  50 
2010  2  91  46 
2011  2  89  45 
2012  2  87  44 
 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
Településünkön nőket érő erőszakról nincsenek adataink. 
 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

  
Krízishelyzetekben a Szociális Szolgáltató Központban tudnak segítséget nyújtani az arra rászorulóknak. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Prügy  község  intézményeiben nagy  számban női munkaerők dolgoznak,  így aktívan  részt  vesznek a helyi 
közéletben. Az óvodában 20‐ból 18 fő nő, a iskolában 27‐ből 22 a női dolgozó, a képviselőtestületben 6‐ból 
1 fő nő.  
 
 
5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló 

kezdeményezések 
 
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, 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, 
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. 
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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  Önkormányzatnak  a  közművelődés,  a  sport,  a  szabadidő  eltöltésének  terén  olyan 
családbarát  környezet  kialakítására  kellene  törekednie  amely  közösségi  teret  nyújt  számukra  is.    A 
közparkok  és  közkertek  kialakítása  lehetőséget  nyújtanának  gyermek‐  és  családi  programok,  ünnepi  és 
művészeti események, megrendezéséhez. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tartós munkanélküliség a nők esetében magasabb.  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.   
A GYÁS, GYES‐ről való visszatérés a munkaerő 
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát. 

Gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító 
intézmények működtetése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 
figyelembevételével az ellátásköltségeinek 

átvállalása. 
Nincs lehetőség atipikus foglalkoztatási formában 

elhelyezkedni (részmunkaidő, rugalmas 
munkavégzés). 

atipikus foglalkoztatási formák létrehozása 
(önkormányzati intézményrendszeren belül), 

támogatása. 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

stb.) 
 
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 átlegéletkor 
‐  nők hosszabb élettartama 
‐  magasabb a középkorúak halandósága 

 
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  dementia  kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.  
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008  232  128  360 
2009  222  129  351 
2010  211  325  536 
2011   na  na   na 
2012   na   na  na 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 

 
 
 
6.2 Idősek munkaerő‐piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
Nem jellemző településünkre, nincs lehetőség rá. 
 
b)  tevékeny  időskor  (pl.  élethosszig  tartó  tanulás,  idősek,  nyugdíjasok  foglalkoztatásának  lehetőségei  a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 
6.2.2. számú táblázat ‐ Tevékeny időskor (lehetőségek a településen) 
  
A  táblázat  azért  nem  került  kitöltésre,  mert  nincsenek  lehetőségek  a  településen  idősek 
foglalkoztatásra. 
 
 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

  
Településünkön nem éri hátrányos megkülönböztetés az időseket a foglalkoztatás területén. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Településünkön  egészségügyi  és  szociális  szolgáltatásokhoz  időseink  akadály  nélkül  hozzáférhetnek. 
Háziorvosi  szolgálat működik,  valamint a  Szociális  Szolgáltató Központnál  kérhetik a házi gondozást, házi 
segítségnyújtást. 
 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Ha  megrendezésre  kerülnek  kulturális,  közművelődési  szolgáltatások,  az  idősek  is  részt  tudnak  venni 
ezeken. 
 
c) idősek informatikai jártassága 
 
Időseink informatikai jártasságáról nincsenek adataink. 
 
6.3.1. számú táblázat ‐ 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 

64 év feletti lakosság száma 
nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma év 

fő  fő  % 

2008  299  5  2% 

2009  304  6  2% 

2010  252  2  1% 

2011   na  1  na 

2012   na  na  na 
Forrás: Teir, KSH Tstar 
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6.3.2. számú táblázat ‐ Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

év  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008  2 

2009  2 

2010  2 

2011  2 

2012  2 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

A településen nem működnek az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok.  
 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

magas a 64+ állandó lakosság száma  házi gondozás 
elmagányosodás  aktivitást megőrző programok szervezése 

gyakran válnak áldozattá  idősek felvilágosítása a rájuk vonatkozó veszélyekről
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer  fogyatékkal élő ember van 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. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg 
nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 
 
7.1.1 számú táblázat ‐ Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008  64  44 

2009  56  43 

2010  52  54 

2011   na  na 

2012   na  na  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
a)  fogyatékkal  élők  foglalkoztatásának  lehetőségei,  foglalkoztatottsága  (pl.  védett  foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 
Településünkön nincs lehetőség fogyatékkal élők foglalkoztatására. 
 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete 
mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.  
 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A Szociális Szolgáltató Központban megfelelő segítséget, tájékoztatást kaphatnak. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A  szociális  ellátásokat  igénybevevők  között  nagy  valószínűséggel  jelen  vannak  fogyatékos  személyek  is, 
nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2012. évben 120 fő), az 
időskorúak járadékában (2012. évben 1 fő), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában (2012. 
évben 66 fő), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén (2012. évben13 fő), részesülőkre vonatkozóan 
rendelkezünk.  
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
 A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos.  
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával 
történik.  
 
Ma már  kötelezően,  jogszabályban  előírt  az  akadálymentesítettség,  amelynek  betartatása  az  építésügyi 
hatóság  feladata.  Alapelv,  hogy  a  településfejlesztési  tervekben  és  más  településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
Az  egészségügyi,  szociális  szolgáltatások,  a  kulturális  programokhoz  történő  fizikai  akadálymentesített 
helyszínen érhetőek el.  
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel. 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  járdák,  zöldterületek,felújítása  során  gondoskodunk  a  hozzáférés 
akadálymentességének biztosításáról. 
 
e)  fogyatékos  személyek  számára  rendelkezésre  álló  helyi  szolgáltatások  (pl.  speciális  közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
A  helyi  Szociális  Szolgáltató  Központban  rendelkezésre  állnak  munkatársaik  a  különböző 
segítségnyújtásokhoz. 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Pozitív  diszkrimináció,  hogy  amilyen  támogatáshoz  csak  lehet  hozzá  tudnak  jutni  a  településen  élő 
fogyatékosok. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

fogyatékkal élők közügyekhez való hozzáférése  információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás 
Az  egészségügyi  prevenciós  szolgáltatásokat,  a 
szűrővizsgálatokat  a  mozgásukban  erősen 
korlátozott  személyek  kevésbé  veszik  igénybe. 
Szükséges  a  támogatásuk  a  szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  

 

 
Segíteni, hogy a  fogyatékkal élők  is minél nagyobb 
számban  részt  vegyenek  az  egészségügyi 
szűrővizsgálatokon  
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8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for‐profit  szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a)  a  3–7.  pontban  szereplő  területeket  érintő  civil,  egyházi  szolgáltató  és  érdekvédelmi  szervezetek, 

önszerveződések  feltérképezése  (pl.  közfeladatot  ellátó  szervezetek  száma  közfeladatonként 
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

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

 A civil  szervezet  függetlenségét az önkormányzat elismeri és  tiszteltben  tartja, partneri viszonyt alakít ki 
vele, működését az önkormányzat segíti és támogatja. 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Prügy Környéki Szociális Alapellátó és Gyermekjóléti Társulás 2013. július 1-jével alakult, 
Prügy és Taktakenéz részvételével. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Önkormányzatunk  Együttműködési Megállapodás  kötött  a  helyi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal.  A 
megállapodás keretében az önkormányzat pénzügyi eszközökkel biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok 
működési feltételeit, a nemzetiségek számára a településen elérhető közszolgáltatásokhoz történő egyenlő 
esélyű hozzáférést, támogatja a nemzetiségek szellemi, épített‐ és tárgyi örökségük védelmét.  
 
 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Figyelembe veszik az esélyegyenlőséget és együttműködnek annak fejlesztési lehetőségeivel. 
 
f) for‐profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
For‐profit szereplők nem vesznek részt a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a)  a  helyzetelemzésben  meghatározott  esélyegyenlőségi  problémák  kapcsán  érintett  nemzetiségi 

önkormányzatok,  egyéb  partnerek  (állami  vagy  önkormányzati  intézmények,  egyházak,  civil  szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
A  helyzetelemzés  előkészítésben  részt  vettek  a  településen  dolgozó  szociális,  egészségügyi,  pedagógus 
szakemberek.   Módszere  az  online  kapcsolattartás  az  egyes  esélyegyenlőségi  csoportokkal  kapcsolatos 
adatgyűjtés,  táblázatok  kitöltése,  problémák  feltárására,    majd  program  tervezet  véleményezésére 
koncentrálódott. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A  tervezet  az  Önkormányzat  teljes  körűen  akadálymentesített  honlapján, www.prugy.hu  közzétételre 

kerül,  így állampolgárok  is véleményt mondhatnak.   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) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

lakások rossz állapota  szocpol pályázat 

iskolázatlanság  óvoda, iskola, családsegítő véleményének 
kikérése 

hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. Felzárkóztatási, fejlesztési 

programok szervezése. Ösztöndíj alapítása a 
pályakezdés megkönnyítése érdekében. 

a szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség, ami nem csökken 

közfoglalkoztatás tovább folytatása, egyéb 
helyi foglalkoztatások felkutatása 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

   

0‐3  éves  gyerekek  fejlettségi  szintje 
alacsony, szociális késségeik hiánya 

Biztos Kezdet Gyermekház Szolgáltatás 

magas a HH és HHH gyermekek aránya  Tanoda program beindítása 
Gyermekek 

óvodai férőhelyek nincsenek maximálisan 
kihasználva 

szülők tájékoztatása, beszélgetés, 
szemléletváltás 

magas a 64+ állandó lakosság száma  házi gondozás 

elmagányosodás  aktivitást megőrző programok szervezése 
Idősek 

gyakran válnak áldozattá  idősek felvilágosítása a rájuk vonatkozó 
veszélyekről 

Nők 

Tartós munkanélküliség a nők esetében 
magasabb. 

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.   
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A GYÁS, GYES‐ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító 
intézmények működtetése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 
figyelembevételével az ellátásköltségeinek 

átvállalása. 

 

Nincs lehetőség atipikus foglalkoztatási 
formában elhelyezkedni (részmunkaidő, 

rugalmas munkavégzés). 

atipikus foglalkoztatási formák létrehozása 
(önkormányzati intézményrendszeren 

belül), támogatása. 
fogyatékkal élők közügyekhez való 

hozzáférése 
információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás 

Fogyatékkal 
élők 

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

 

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

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Szocpol pályázat  Községi Önkormányzat 

Döntések meghozatala előtt, óvoda,  iskola, 
családsegítő  szolgálat  véleményének 
kikérése. 

Óvoda,  Iskola,  Szociális  Szolgáltató  Központ 
dolgozói. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 
Ösztöndíj  alapítása  a  pályakezdés 
megkönnyítése érdekében. 

Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda 
Prügy Községi Önkormányzat 
Szociális Szolgáltató Központ 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb  helyi  foglalkoztatási  lehetőségek 
felkutatása 

Munkaügyi Központ Területi Kirendeltsége 
Községi Önkormányzat 

Gyermekek  Biztos Kezdet Gyermekház Szolgálat  Mészárosné Vékony Ida 

HH és HHH‐s tanulók fejlesztése, tanoda  Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

 

Óvodai férőhelyek feltöltése 
Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda 
Védőnői szolgálat 

Házi gondozás  Szociális Szolgáltató Központ dogozói Idősek 

Aktivitást megőrző programok  Szociális Szolgáltató Központ 
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Tájékoztatás megelőzés 

Önkormányzat Szociális Osztály 
Szociális Szolgáltató Központ 

Képzési programok körének szélesítése 
Önkormányzat Szociális Osztály 
Munkaügyi Központ Területi Kirendeltsége 

Gyermekek  napközbeni  ellátását  biztosító 
intézmények működtetése. 
Önkormányzat  gazdasági  helyzetének 
figyelembevételével  az  ellátásköltségeinek 
átvállalása. 

Önkormányzat Szociális Osztály 
Prügy  Környéki  Szociális  Alapellátó  és 
Gyermekjóléti Társulás 

Nők 

Atipikus foglalkoztatási formák létrehozása 
Községi Önkormányzat 
Munkaügyi Központ Területi Kirendeltsége 

  Információ nyújtás, ügyintézés, tanácsadás 
Önkormányzat Szociális Osztály 
Szociális Szolgáltató Központ 

Fogyatékkal 
élők 

Egészségügyi szűrővizsgálatokra való eljutás 
segítése 

Önkormányzat Szociális Osztály 
Szociális Szolgáltató Központ 

Jövőképünk 

Olyan  településen  kívánunk  élni,  ahol  a  romák  életminősége  javuló  tendenciát mutat, munka  világába 
bevonhatóak. 
Fontos  számunkra,  hogy  a  mélyszegénységben  élők  is  bekapcsolódhassanak  a  foglalkoztatásba  ezáltal 
javíthassák életkörülményeiket. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek minden korosztálybeli fejlesztését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek megfelelő ellátottságára. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy foglalkoztatás esetén diszkriminációval ne szembesüljenek. 
Különös  figyelmet  fordítunk  a  fogyatékkal  élők  felvilágosítására  arról,  hogy  milyen  segítségeket, 
kedvezményeket, juttatásokat tudnak igénybe venni. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Romák és/vagy mélyszegénységben élők 
 
 

Intézkedés címe:  Szocpol pályázat 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Lakások rossz állapota 

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

A rossz állapotban lévő lakások  komfortosabbá tétele 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatok figyelemmel kísérése, családok számára lakásfelújítás céljából szocpol 
igénylése 

Résztvevők és 
felelős 

RNÖ  képviselői,  Szociális  Szolgáltató  Központ  dolgozói, Önkormányzat  Szociális 
Osztály 

Partnerek  Rossz körülmények között élők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

A családi házak élhetőbbé tétele 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A szocpol kritériumainak megfelelni. 

Szükséges erőforrások  Pályázat, humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Döntések meghozatala előtt, családsegítő, iskola, óvoda vélemények kikérése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hátrányos helyzetű népesség alacsony iskolázottsága 

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

Célunk  azon  lehetőségek  felkutatása,  hogy  a  TKKI  honlapján  meghirdetett 
képzésekre  a Munkaügyi  Központon  keresztül delegálni  tudjuk  a  rászorulókat  . 
Rövid: együttműködés kialakítása a felelősök között  
Közép: beiskolázások 
Hosszú : foglalkozás javítása                                                         

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Partnerek  közötti  együttműködés  kialakítása  a  felelősök  között,  toborozás  és 
képzések kiválasztása, kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal. 

Résztvevők és 
felelős 

Munkaügyi Központ, Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek  Alacsony iskolázott népesség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Együttműködés  kialakítása  :  2013.  Szeptember,  amennyiben  sikeres  2013. 
októberében toborzás és kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal. 

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

Képzést eredményesen elvégzők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A partnerség nem alakul ki, nem  indul megfelelő képzés, nem  lesz  rá elegendő 
jelentkező 

Szükséges erőforrások  Humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése. 
Ösztöndíj alapítása a pályakezdés megkönnyítése érdekében. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése. 

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

A  jelenleg  hátrányos  helyzetben  felnövő  generáció  felzárkóztatása,  fejlesztési 
programokkal,  ösztöndíjakkal.    Segítségnyújtás  a  továbbtanulásban, 
családalapításban.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igényfelmérés , finanszírozási lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ, Prügyi Móricz Zsigmond Általános 
Iskola 

Partnerek  Hátrányos helyzetben élő családok gyermekei 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Ösztöndíjban részesülők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem lesz ösztöndíj pályázati kiírása, nem megfelelő számú érdeklődő a fejlesztési 
programok iránt 

Szükséges erőforrások  Humán 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

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

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

A létminimum alatt élők számának csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A  munkaügyi  központ  által  szervezett  közfoglalkoztatási  programokban  való 
részvétel, helyi foglalkoztatási lehetőségek kialakítása 

Résztvevők és 
felelős 

Munkaügyi  Központ,  Önkormányzat,  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
vezetője 

Partnerek  Hátrányos helyzetűek, hosszútávon regisztrált munkanélküliek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Munkahelyek  teremtésével  a  családok  életszínvonalának  növelése,  szinten 
tartása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem kapun elegendő létszámot a Munkaügyi központtól, hogy minden rászorulót 
foglalkoztatni tudjunk, az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás, hogy 
munkahelyeket teremtsen. 

Szükséges erőforrások  Humán 
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Gyermekek: 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe:  Biztos Kezdet Gyerekház 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

0‐3 éves gyerekek fejletsége alacsony 

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

korai fejlesztés, szocializáció 
2013.07.01‐2015.03.31 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

igényfelmérés 
szükséges eszközök beszerzése 
foglalkozási helyek kialakítása 
munka megkezdése 

Résztvevők és 
felelős 

Mészárosné Vékony Ida 

Partnerek  Szociális Szolgáltató Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Két évig folyamatos. 

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

normatív támogatás függvénye 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

támogatás megszűnhet, kevesen vesznek részt 

Szükséges erőforrások  TÁMOP 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Tanoda program 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

magas a HH és HHH tanulók száma 

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

HH és HHH‐s tanulók folyamatos fejlesztése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igény felmérése 
csoportok kialakítása 
pedagógusok kijelölése 

Résztvevők és 
felelős 

Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Partnerek  tanulók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Amint tanoda program pályázat kiírásra kerül. 

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

Az eredményességet bizonyos idő elteltével a tanulókon lehet majd lemérni. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nem kerül program kiírásra, esetleg nem nyerik el a pályázatot 

Szükséges erőforrások  pályázati lehetőség 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
 

Intézkedés címe:  Óvodai férőhelyek feltöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

óvodai férőhelyek nincsenek maximálisan kihasználva 

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

óvodai férőhelyek maximális kihasználása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

helyzetfelmérés 
kisgyerekes családok felkeresése 
egyeztetés védőnőkkel óvodás korú gyermekek számáról 
szülők tájékoztatása, beszélgetés, szemléletváltás 

Résztvevők és 
felelős 

Prügyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda 
Védőnői Szolgálat 

Partnerek  óvodás korú gyermekek és szüleik 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos, valamint a következő óvodai beiratkozás előtti időszak 

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

óvodai férőhelyek maximálisan feltöltésre kerülnek 
szülők folyamatos tájékoztatása, szemléletváltás segítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A  szemléletváltás  nem  sikeres.  Tájékoztatások  ellenére  sem  íratják  be  az 
óvodáskorú gyermekeket. 

Szükséges erőforrások  humán 
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Idősek: 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Házi gondozás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

magas a 64 évnél idősebb lakosok száma 

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

folyamatos ellátottság biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

étel kiszállítás, gondozás 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

Partnerek  Szociális Szolgáltató Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Maguk az idősek. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Évek óta működő rendszer 

Szükséges erőforrások  állami normatív támogatás, beszedett térítési díj 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Aktivitást megőrző programok 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

elmagányosodás 

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

az egyedül élő idősek visszaszoktatása a közösségbe 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

helyzetfelmérés 
egyedül élő idősek felkeresése 
igények felmérése, érdeklődési körök figyelembe vétele 
programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ, Önkormányzat Szociális Osztály 

Partnerek  az egyedül élő idősek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Az egyedül élő idősek visszakerülnek az aktív közösségi életbe. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdeklődés hiánya. 

Szükséges erőforrások  humán 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Tájékoztatás, megelőzés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek hiszékenységük miatt gyakran válnak áldozattá 

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

Az idősek, főleg egyedül élők tájékoztatása a rájuk vonatkozó veszélyekről. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

helyzetfelmérés 
egyedül élő idősek felkeresése 
tájékoztató fórum szervezése 
házi gondozók bevonásával személyes tájékoztatások 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek  Az idősek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos. 

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

Csökken az időseket ért átveréses bűncselekmények száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az egyedül élő idősek esetleg elzárkóznak a tájékoztatókon való részvételtől. 

Szükséges erőforrások  humán 
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Nők 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Képzési programok körének szélesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

  A nők körében magas a munkanélküliek aránya 

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

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,  mindhárom 
távon  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázat figyelés erre a célra, pályázat benyújtás, pályázat megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek  Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ, Vállalkozók , civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Erre a célra benyújtott pályázatok száma, ezekkel a pályázatokkal néhány tíz főt 
lehet  megcélozni,  ami  a  munkanélküliségi  mutatókon  érdemben  nem  fog 
változtatni 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem lesz ilyen pályázati kiírás 

Szükséges erőforrások   Pályázat útján nyert pénzügyi erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése. 
Önkormányzat  gazdasági  helyzetének  figyelembevételével  az 
ellátásköltségeinek átvállalása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az bölcsödekorú gyermekek  napközbeni ellátásának  ‐ bölcsöde ‐hiánya 

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

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények férőhelyeinek bővítése.  
Önkormányzat gazdasági helyzetének figyelembevételével az ellátásköltségeinek 
átvállalása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázatok figyelése, lehetőség szerint benyújtása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat 

Partnerek  Óvoda, Védőnői Szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

 Napközbeni ellátásban részesülő  gyermekek száma növekszik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem történik pályázat kiírás, gyermekszám csökkenése 

Szükséges erőforrások  Pályázati erőforrások 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Atipikus foglalkoztatási formák létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

nincs  lehetőség  atipikus  foglalkoztatási  formában  elhelyezkedni 
(részmunkaidő, rugalmas munkavégzés) 

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

a kisgyermekes anyák fokozatosan vissza tudjanak térni a munka világába 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

kisgyermekes anyák számának felmérése 
igények felmérése 
részmunkaidős pályázatok figyelése 
 

Résztvevők és 
felelős 

Községi Önkormányzat 

Partnerek  Községi Önkormányzat, Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

A nők hamarabb vissza tudnak térni a munkába kisgyermek mellett is. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

pályázat kiírás hiánya 

Szükséges erőforrások  pályázati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Fogyatékkal élők 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe:  Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A  fogyatékkal  élők  sokszor  nincsenek  tisztában  milyen  támogatásokat, 
kedvezményeket vehetnek igénybe és hol, milyen formában. 

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

Tájékoztatni a fogyatékkal élőket a nekik járó és hozzáférhető kedvezményekről, 
támogatásokról. Segíteni őket az ezzel kapcsolatos ügyek intézésében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Fogyatékkal élőket felkeresni, felmérni igényeiket, személyesen tájékoztatni őket 
a lehetőségekről. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat Szociális Osztály, Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek  fogyatékkal élők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

A  településen  fogyatékkal  élők  maximálisan  ki  tudják  használni  a  nekik  járó 
támogatásokat, kedvezményes lehetőségeket. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

érdeklődés hiánya 

Szükséges erőforrások  humán 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők  is minél nagyobb számban részt vegyenek az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az  egészségügyi  prevenciós  szolgáltatásokat,  a  szűrővizsgálatokat  a 
mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe.  

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

Szükséges  a  támogatásuk  a  szűrőprogramokra  történő  eljutásuk  (eljuttatásuk) 
terén.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Jelenleg is törekszünk erre, ezért a mostani gyakorlatot szeretnénk megtartani 

Résztvevők és 
felelős 

Községi Önkormányzat 

Partnerek  Civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

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

Akadálymentes helyszínre szervezett szűrővizsgálatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs kockázat egyre több intézmény akadálymentes 

Szükséges erőforrások  Humán 
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2. Összegző táblázat ‐ A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1                     

2                     

3                     

…                     

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1  Biztos  kezdet 
gyerekház 

0‐3  év  közötti 
gyerekek 
fejletsége 
alacsony 

korai  fejlesztés, 
szocializáció 

  0‐3  év  közötti 
gyerekek 
fejlesztése 

Mészárosné 
Vékony Ida 

2013.  07.01‐
2015..03.31 

óvoda, iskola  TÁMOP  normatív 
támogatás 
függvénye 

2                     

3                     

…                     

III. A nők esélyegyenlősége 

1                     

2                     

3                     

…                     

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1  Házi gondozás  magas  a  64 
évesnél  idősebb 
lakosok száma 

ellátottság    64+  lakosok 
gondozása 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ  

Folyamatos  maguk az idősek  állami  normatív 
támogatás. 
beszedett 
térítési díj 

támogatás 

2                     

3                     

…                     

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
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1                     

2                     

3                     

…                     

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
‐  az  HEP  IT  megvalósulásának  figyelemmel  kísérése,  a  kötelezettségek  teljesítésének  nyomon 
követése,  dokumentálása,  és  mindezekről  a  település  képviselő‐testületének  rendszeres 
tájékoztatása, 
‐ annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették‐e 
a  kitűzött  célok  megvalósulását,  és  az  ezen  tapasztalatok  alapján  esetleges  új  beavatkozások 
meghatározása 
‐ a HEP IT‐ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
‐ az esetleges változások beépítése a HEP IT‐be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő‐testületi 
döntésre 
‐ az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
‐ a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 



 

 68
 

 
Az esélyegyenlőség  fókuszban  lévő  célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a  terület 
aktorainak  részvételével  tematikus munkacsoportokat  alakítunk  az  adott  területen  kitűzött  célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok  rendszeresen  (minimum  évente) beszámolnak munkájukról  az  Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A  Fórum  javaslatot  tesz  az  HEP  IT  megvalósulásáról  készített  beszámoló  elfogadására,  vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy‐egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

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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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A  program  elfogadását  megelőzően,  a  véleménynyilvánítás  lehetőségének  biztosítása  érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A  véleményformálás  lehetőségét  biztosítja  az  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  nyilvánosságra 
hozatala  is, valamint a megvalósítás  folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság  folyamatos biztosítására  legalább évente  tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit,  tisztségviselőit,  az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A  HEP  Fórum  által  végzett  éves  monitoring  vizsgálatok  eredményeit  nyilvánosságra  hozzuk  a 
személyes  adatok  védelmének  biztosítása  mellett.  A  nyilvánosság  biztosítására  az  önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek  különböző  rendezvényein,  beépítjük  kiadványainkba,  a  tolerancia,  a  befogadás,  a 
hátrányos helyzetűek  támogatásának  fontosságát  igyekszünk megértetni a  lakossággal, a  támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szabó Gabriella 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  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a  HEP  IT  megvalósításának  koordinálása  (a  HEP  IT‐ben  érintett  felek  tevékenységének 

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi  Programban  foglaltaknak  az  intézményükben  történő  maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I.  A  Prügy  város/község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  szakmai  és  társadalmi  vitája 
megtörtént.  Az  itt  született  észrevételeket  a  megvitatást  követően  a  HEP  Intézkedési  Tervébe 
beépítettük. 
 
III. Ezt követően Prügy város/község képviselő‐testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 55/2013. (VII.31.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum                    Aláírás 
 
 
 
A  Prügy  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 
 
 

 
 
Dátum                    Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum                    Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3  HEP részei4  Aláírás5 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Erdei 
Sándor 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Erdősné 
Csikai Éva 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Tiszlavicz 
Csaba 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Bereczné 
Pereszlényi 

Éva 
R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Hegedűsné 
Székely 

Zsuzsanna 
R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

 
 

                                                            
2  Ez  a  jegyzék  – mint  a  HEP melléklete  –  szakmailag  is  bizonyítja,  hogy  a  HEP  széleskörű  egyetértésen  és  közös munkán  alapul,  és  nem  kizárólagosan  egy  „partneri  aláírással”  igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4  A  jegyzék  oszlopaiba  kerülnek  a  HEP  egyes  tartalmi  részei,  ahol  az  adott  betű  karikázásával  jelezni  lehet,  hogy  az  adott  személy,  intézmény,  partner  az  elkészítésben  részt  vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


