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Bevezetés 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálatában a 2015. évi adatokhoz képest a változások 

félkövér, és dőlt betűvel szedetten olvashatóak. 

A program háttere 

 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvénnyel, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelettel Szerep Község 

Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

 

Jelen program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat 

tartalmaz azok kezelésére.  

 

A program felépítése 

Az esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 

A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, 

lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és ezek alapján település milyen 

esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzd.   

A helyzetelemzés alapján intézkedési tervet kell készíteni. A helyzetelemzés során feltárt 

problémák komplex kezelése érdekében a településeknek beavatkozásokat kell tervezniük. 

 

Az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

A helyi esélyegyenlőségi programot öt évre kell tervezni. Időarányos megvalósulását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

A Türr István Képző és Kutató Intézet esélyegyenlőségi munkatársai segítették a program 

elkészülését, valamint részt vesznek az esedékes felülvizsgálatában is. 

 

 

 

A program céljai 

 

A program prioritásai (szinergiában a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia felzárkózás-

politikai céljaival): 

- csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kizáródásban élők aránya,  

- csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái,  

- csökkenjenek a hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű csoportok közötti társadalmi 
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különbségek. 

 

A program kiterjed: 

- az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  

- az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre,  

- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

- olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 

A megvalósítás során érvényesítendő körülmények a településen: 

- a szegregációmentesség;  

- a diszkriminációmentesség;  

- a társadalmi integráció;  

- a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása;  

- a megkülönböztetés tilalma;  

- az egyenlő bánásmód betartása;  

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

- a társadalmi szolidaritás.  

 

 

 

Küldetésnyilatkozat 
 

Szerep Községi Önkormányzat:  

- az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során, 

intézményfenntartói szerepkörében, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként 

érvényesíti;  

- az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz annak érdekében, 

hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet 

kapjanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is;  

- elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítás iránt: minden lakos számára lehetővé kívánja 

tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen; 

- a képviselő-testület és szervei döntésein keresztül is kifejezi elkötelezettségét az 

esélyegyenlőség területén; 

- a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a 

társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházzal, önszerveződéseivel, társulásaival, 

egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen törekszik érvényre juttatni az 

esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén; 

- ösztönözi a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a helyi 

közösség életében; 
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- esélyegyenlőségi politikáját minél szélesebb körben megismerteti a helyi munkáltatókkal, 

munkavállalókkal, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel. 
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A település bemutatása 

 

TELEPÜLÉSÜNK FÖLDRAJZI VISZONYAI, ELHELYEZKEDÉSE 

Szerep a Sárréten, a magyar Alföldnek ebben a medenceszerű bemélyedésében fekszik, a békési 

hátság és a Nyírség talapzata között. Sárréten a Körösök, a Berettyó és a Hortobágy illetve e folyók 

elődei hatalmas mocsárvidéket alakítottak ki. A természeti adottságok nagyszámú és sokszínű 

állatvilág életfeltételeit biztosították. 

Az 1522 lakosú kisközség Hajdú-Bihar Megye délnyugati peremén, Debrecentől 60 km-re fekszik. 

Megközelíthető vasúton Püspökladány és Biharnagybajom (Szeghalom) felől, közúton 

Püspökladány (Hosszúhát) és Sárrétudvari irányából. Az autóbusz a község központjából indul és 

érkezik, a vasútállomás kb. 2 km-re van a központtól. A falu nyugati határában folyik a Hamvas-

csatorna, délen a Sárréti-csatorna, illetve az ahhoz csatlakozó Ó-Berettyó.  

Szerep sem a múltban, sem a jelenben nem mondható kiemelkedő településnek, bár a XIX. század 

második felében messze földön híres volt gróf Kornis Károly kastélya, parkja, istállója.  

 

TELEPÜLÉSÜNK NEVE, EREDETE, TÖRTÉNELMI GYÖKEREINK 

A vadban, halban gazdag vidéken az ősember vándorló hordái hosszabb-rövidebb időre szívesen 

megtelepedtek, annál is inkább, mert a mocsaras terület a gazdag zsákmányon kívül védelmet is 

nyújtott. 

Jelenlétük bizonyítékai néha ma is előbukkannak a szántóföldek megmunkálása, épületek 

alapozása során. Alkalmanként találnak kőeszközöket, pattintott dárda- és nyílhegyeket, pengéket.  

Az első fém, a réz használói nagy állatállományt terelő, és épp ezért állandóan vándorló nomád 

pásztorok voltak. Legjelentősebb telepük Bihardancsháza mellett volt, de Szerepen a Balázsné-

dombjánál és Keményben is találtak kora rézkori cserepeket a hatvanas években. 

Az ókorban bronz volt jellemző, az i.e. 2000 körül harcias sztyeppei népek hozták be, főleg 

fegyverek formájában. Leigázták a rézkori lakosságot, és összeolvadtak vele. Halottaikat hatalmas 

földhalmok, úgynevezett kurgánok alá temették. Rájuk emlékeztet két „őrdombunk”. 

Majd a vaskori kultúra hordozói, a kelták telepedtek itt le. Mintegy 800 éven keresztül az i.e. I. 

évszázadig mutatható ki itt a jelenlétük. Ezután átadták helyüket a délről érkező szarmatáknak. A 

környéken Püspökladány, Báránd és Kaba határában lelték meg temetőiket, de jellegzetes szürke, 

korongolt kerámiáik cserepei a mi földjeinken is fellelhetők.  

A III. században a germán törzsek, elsősorban a gepidák északkelet felől elözönlik a Tiszántúlt. 

568.-ban egy új nép jelenik meg a Kárpátok gyűrűjében, az avarok. Ők is menekülnek, a náluk 

erősebb türkök elől. László Gyula professzor és követői ezt a csoportot nem az avarok második, 

hanem a honfoglaló magyarok első hullámának tartják (kettős honfoglalás elmélete). Avar temetőt 

Kaba és Báránd között tártak fel. 

Honfoglalás kori leleteket Szerep határában, Keményben és Sósszegben tártak fel. 

III. Béla király jegyzőjének a köztudatban „Névtelen”-nek ismert Adorján prépostnak, majd erdélyi 

püspöknek 1203 körül írt „Gesta Hungarorum” című krónikájának XXVIII. fejezetében olvashatjuk a 

magyar honfoglalás történetének területünkre vonatkozó részét. Ez egyben választ ad arra is, hogy 

Árpád seregeinek melyik része, kinek a vezetése alatt, merről érte el a Körös, Berettyó, Sárrét 

területét és hogyan szerezte meg azt. 

Szerep a hajdani Nagysárrét mocsárvilágának egyik legrégibb lakott helye. 
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Dr. Mesterházy Károly 1968-69-ben végzett ásatásokat Szerepen és Keményben. Ő írja 1970-ben 

megjelent tanulmányában: „A X. századra a megye délnyugati felében Szerep neve utal szláv 

lakosságára. A honfoglalás utáni nemesi nemzetségek X-XI. századi történetek kimutatása régészet 

segítsége nélkül aligha lehetséges. Ilyen irányú vizsgálatok jelenleg csak a Zovárd nemzetség 

székhelyén: Szerepen folynak. Az ásatások megállapítani engedték, hogy az 1150. évben már állt a 

nemzetség három ágának monostora. „ 

A Zovárd nemzetség birtokközpontja Szerep, 1238-ig a nemzetség mindhárom ága (Izsákai, 

Bessenyei, Bajoni) osztozott a kegyuraságon. Szerep monostor még nagyobb lett, amikor Nyék 

beolvadt, majd Keményegyházát is hozzácsatolták. 1238-ban már Udvarit is a nemzetség falujának 

említik, és Szerep tartozékának írják. Mind az Izsákai mind a Bajoni család magának akarta 

Szerepet. Az osztozkodás eredménye: az ősi közös nemzetségi monostoros falu Szerep, az Izsákai 

családé lett. A váradi püspök-Bessenyei Domokos-Udvarit kapta. A Bajoni családé lett Ladány és 

Görbej. 

A Váradi Regestrum- vagyis a Váradi Tüzesvaspróba gyűjtemény- 1219-ben említi Szerepet. Sokan 

emiatt úgy gondolják, hogy a mi falunk ekkor keletkezhetett. Pedig jóval korábbi. Ezt bizonyítja 

szláv eredetű neve, Zerep, annyit jelent sarló és az Anonymus által leírt honfoglalás kori említése. 

Ebből az időből maradt fenn Szerep ma is álló műemléke a Csonkatorony. Máig sem, tudták a 

történészek sem eldönteni, hogy sóház volt-e vagy monostor. 

A falvak fejlődését és virágzását a tatárjárás szakította meg. Majd az éhínség és a járványok 

tizedelték a lakosságot. A kereskedők közvetítésével jutott el ide is a pestis 1347-50-ben, majd 

1497-ben és 1508-ban is. 

Sokat szenvedett a vidék a belvillongások miatt IV. László, III. Endre, Ottó és Károly Róbert 

idejében. A Hunyadiak iránt a bihariak, így a sárrétiek is, különösen rajongást mutattak. 

1482-1493-ig a Sárrét szülötte Kinizsi Pál főispán hat megyét, köztük Bihart is kormányozta. 

A mohácsi vész után is voltak török portyázások, majd Várad eleste után (1566) a Sárrét is török 

uralom alá került. A török hódoltság alatt a szegény ember a rétbe, a nemesség Erdélybe 

menekült. 

Ebben az időben Szerep már a Bajoni Ferenc birtoka, de a temesvári bégnek is fizet hódoltsági adót 

a falu. A Bajoni család 1458-ban Szerepet, Keményegyházát és Gatályt az Izsákai családtól 1000 

aranyforintért vásárolta meg „örök áron”. Bajoni Jánossal a családnak „magvaszakadt”, ő hősi 

halált Szigetvár ostromakor Zrínyi Miklós, a hadvezér oldalán. Így Bajoni Zsófiát „fiúsították”, 

vagyis minden Bajoni birtoknak ő lett a tulajdonosa. Az 1552-ben történt portális összeírás szerint 

Szerepnek akkor 200 lakosa van. 

1598-99-ben a bajomi vár visszaszállott az Erdélyi fejedelemre és ez új korszak kezdetét jelentette 

a Nagysárréti, így Szerep lakosaira is. 

1608-ban Miskolci Nagy András hajdúgenerálisra bízta Bajom várát és a hozzá tartozó falvakat 

Báthory Gábor erdélyi fejedelem. Majd őt kivégeztette és Petneházy István borosjenői kapitány és 

zarándi főispán, vigyázta és uralta ezt a részt. Halála után a Bánffy család kapta birtokba, 

adományba. 

Az adománylevélben Szerepet még népes falunak említik. 1690-ben Szerep már puszta, négy 

családot Udvarinak írnak össze. Az 1712-13-as vármegyei összeírásban Szerepet 25 

jobbágycsaláddal vették számba. 1738-ban 174 szerepi lakos halt meg pestisben.  

1750-51-ben Szerep a régi helyéről a mai község területére költözött. A szerepiek miután új 

házakat építettek maguknak (nádból, sárból, paticsfalú, szalma és nádtetejű), lelkészlakot majd az 
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első templomot is megépítették hasonló technikával. Ebben az időben a lakosság nagy része 

református volt és magyar. 

A falut 1767-ben a Kelemen család kapta adományba Mária Teréziától, ezzel egyidőben a „Szerepi” 

előnevet is felvették. 1972-ből fennmaradt egy kéziratos térkép, melyen Szerep és határa van 

feltüntetve. Szerzője: Stedney Péter. Ez a térkép Mária Terézia utasítására készült, katonai célokra. 

Szerepi Kelemen Jánost már 1834-ben a helyi református egyház presbiteri jegyzőkönyve „királyi 

direktóriális fiskális”-nak titulálta. 1841-től személynöki ítélőmester. 1847-től Magyarország 

alországbírója lett. 

Szerepi Kelemen Jánost 1841-ben kinevezték királyi személyközi ítélőmesternek. 1847-ben érdemi 

elismerésként alországbírói kinevezést kapott a királyi kúriában. 1848. március 15.-én elindult a 

hajó, hogy a magyar országgyűlés 100 követét elvigye Pozsonyból Bécsbe, Szerepi Kelemen János 

is közöttük volt. Még a hajón hozzáfogtak –Széchenyi javaslatára- egy rendelet tervezet 

kidolgozásához, amely alapján az uralkodó teljhatalommal ruházza fel a nádort. E rendeletet 

Szerepi Kelemen János dolgozta ki és öntötte végleges formába, amelyet aztán az uralkodó alá is 

írt. 

Amikor 1849. május 2.-án a hivatalba lépő Szemere-kormány feloszlatta a királyi kúriát Szerepi 

Kelemen János is visszatért szerepi birtokára. 

Mintagazdaságot létesített Szerepen. Állattenyésztéssel is foglalkozott. A mocsaras részeket 

lecsapoltatta, saját költségén építette a „Szerepi Csatornát”. Árszabályozási munkálatokat 

végeztetett. 1826-ban kezdte építeni a község déli részén a kastélyt, melyet 60 holdas park és 

gazdasági udvar övezett. 1828-ra felépült a kastély, ugyanebben az évben kezdték építeni a falu új 

templomát. Kelemen János és családja is katolikus vallású, így fontosnak tartották, hogy a falunak 

szép, új, téglából épült temploma legyen.  

Szerepi Kelemen János itt halt meg a faluban. Halála után Nagyváradra szállították, és ott temette 

el Olaszi Ják esperes. Halotti anyakönyvét a bárándi katolikus egyház jegyzőkönyve őrzi. 

Ezután gróf Korniss Károly lett az új birtokos. A gróf és családja csak nyáron tartózkodott a 

birtokon, a birtok nagy részét bérlőnek adták ki. Messze földön híres volt kastélya, parkja és 

istállója, ami Hosszúháton volt található, közigazgatásilag Szerephez tartozott.  

Fehérvári honvédelmi miniszter volt az apósa, így kapcsolatai révén elérte, hogy a Püspökladány-

Szeghalom vasútvonal Szerepen keresztül épüljön meg. 

Az 1881-es országgyűlési választáson megbukott, birtokait elveszette. 

1906-ban ment el Szerepről, búcsúzóul a tulajdonában lévő kocsmát, amely az egyetlen 

cseréptetős épület volt, a községnek adományozta. 

Az I. világháború elvitte a falu férfiait. 1922-ben a Nagyatádi féle földreformmal igyekezett 

enyhíteni az ország a zsellérek sorsán, de a hirdetett hat és fél holdas bírtok helyett csak két és fél, 

ritkán három holdra csökkent. A 30’-as évek elején olyan szintet is elért a nyomor, hogy a 

községháza udvarán ínségkonyhát kellett felállítani.  

A II. világháborúban a férfiakat elvitték a frontra. A zsidó lakosokat koncentrációs táborba 

hurcolták. Idegen katonákkal ismét csak a háború végén találkozott a falu 1944-45-ben. 

Püspökladány bombázásakor 1944. október 8-án jelentek meg a szovjetek, rekviráltak, főleg 

lovakra volt szükségük. A tényleges harcok a települést elkerülték. 

A közigazgatást az újonnan létrehozott Nemzeti Bizottság vette át. Az 1945-46-os választások után 

megvalósulni látszott a falusi népesség álma, a földosztás. A II. világháború után a Korniss kastélyt 

és 200 holdas birtokát államosították.  
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1949-ben megalakult az első téesz, a „Szabadság”. Három év múlva a másik téesz az „Alkotmány”, 

mely egyesült a „Szabadság”-gal még a megalakulása évében, így jött létre a 130 tagú szövetkezet 

Petőfi néven. 1952-ben alakult meg a Kossuth TSZ. Majd újabbak. Hosszúhát településrész régi 

cselédházai is szolgálati lakások lettek a gazdasági dolgozóknak. Önálló iskolája és óvodája volt a 

településrésznek. 

A 60’-as években fellendült a falu, megszaporodtak a kerékpárok, rádiók, megjelent az első tv a 

kultúrházban. Ez a tsz rendszeres fizetésének, illetve a Budapestre járó munkások bérének volt 

köszönhető. 
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1. számú táblázat – Lakónépesség alakulása 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A lakosság számának emelkedése figyelhető meg 2012-től. Nem jellemző az elöregedés, az aktív 

korú lakosság száma folyamatosan emelkedik. Ez részben a szociálpolitikai intézkedéseknek is 

köszönhető. 

 

2. számú táblázat – Állandó népesség 

Állandó népesség száma 2011. 2013. 2015 

nő 
765 782 774 

49% 49% 49% 

férfi 
797 827 817 

51% 51% 51% 

0-2 évesek 
68 62 66 

100% 100% 100% 

0-14 éves nők 
166 160 160 

53% 50% 52% 

0-14 éves férfiak 
150 163 145 

47% 50% 48% 

15-17 éves nők 
32 43 43 

44% 59% 57% 

15-17 éves férfiak 
40 30 33 

56% 41% 43% 

18-54 éves nők 
333 348 344 

41% 41% 40% 

18-59 éves férfiak 
483 503 513 

59% 59% 60% 

60-64 éves nők 
51 60 53 

54% 57% 58% 

60-64 éves férfiak 
44 46 37 

46% 43% 42% 

65 év feletti nők 
125 125 135 

61% 60% 60% 

65 év feletti férfiak 
80 85 89 

39% 40% 40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

Igazolja a fenti megállapítást, hogy az aktív korúak és a 0-14 évesek száma magas. Az összes 

népességhez viszonyítva alacsony a 65 év felettiek száma. 
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3. számú táblázat – Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 314 373 84,2% 

2008 223 362 61,6% 

2009 217 344 63,1% 

2010 216 325 66,5% 

2011 205 316 64,9% 

2012 210 320 65,6% 

2013 210 323 65,0% 

2014 222 283 78% 

2015 224 305 42% 

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

Bizonyítják az öregedési index adatai is, hogy nem elöregedő település Szerep. 
4. számú táblázat – Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 49 70 -21 

2009 36 119 -83 

2010 54 81 -27 

2011 54 60 -6 

2012 36 60 -24 

2013 49  26 +23 

2014 36 46 -10 

2015 50 61 -11 

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A lakónépesség csökkenésének oka lehet, hogy nagyobb az elvándorlás, mint az odavándorlás. 
5. számú táblázat – Természetes szaporodás 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 27 29 -2 

2009 30 23 7 

2010 22 22 0 

2011 21 19 2 

2012 17 21 -4 

2013 20 20 0 

2014 23 20 +3 

2015 26 30 -4 

2016 n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. 

 

Az élve születések száma meghaladja a halálozások számát, ez is azt bizonyítja, hogy a népesség 

nem öregszik el. A fiatalok nagy része helyben marad, ezt igazolja a magasabb születési szám is. 
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KÖZIGAZGATÁS 

 

Mint már írtam történelmi múltunkban is, községünk közigazgatása elég sokszínű volt. 

Az Árpád korban Békés megyéhez tartoztunk. Majd a Bajoni vár urai birtokolták Szerepet is. Volt, 

hogy egyszerre fizetett a falu a várúrnak és a török bégnek is adót. Tartoztunk az Erdélyi 

fejedelemséghez is.  

Az 1970-es Középtávú Településfejlesztési Terv is hátrányosan hatott falunkra. A készítői ugyanis 

nem azon gondolkodtak, hogyan lehetne a falvaknak segíteni, hanem leszögezték, az ilyen falunak 

nincs jövője, kár rá pénzt fordítani, úgyis kihal. 

Az ÁFÉSZ és a Takarékszövetkezet központja Biharnagybajomba került. A nagy területen, de kevés 

eredménnyel gazdálkodó Bocskai TSZ-t pedig összevonták a mozgékony, ígéretes, de kevés földdel 

bíró Ladányi Zöld Mezővel. 

A tanácsot összevonták Sárrétudvariéval, természetesen ottani központtal. A tanácstagok 2/3-a 

udvari volt, így mindenben az ő szavazatuk volt a döntő, a közös költségvetésben is. Így 

közigazgatásilag Sárrétudvari intézte a szerepi emberek ügyét, minden gondjukkal-bajukkal 3 km-t 

kellett az embereknek utazni. 

Majd az új idők szelleme nyilvánult meg abban is, hogy mind többen kezdték el feszegetni, hogy 

muszáj-e nekünk Sárrétudvari társközségének lennünk, nem lenne-e jobb, ha önállóan 

intézhetnénk a saját ügyeinket. Más községekben népszavazással követelték ki a különválást, 

nálunk győztek a fontolva haladók. Lebeszélték a falut arról, hogy népszavazást tartson a 

különválásról, így másfél-két év késéssel az 1990. szeptemberi önkormányzati választásokkal vált 

Szerep ismét önálló községgé. 

Így közügyeinket magunk intézhetjük, saját falunk lakóiból álló képviselő-testület által meghozott 

rendeletekkel működhetünk. A törvényességi ellenőrzést a Hajdú-Bihar Megyei Kormány Hivatal 

gyakorolja felettünk Debrecenben. 

 

ISKOLA, MŰVELŐDÉS 

 

Szerepnek önálló iskolája volt már az 1800-as években, erről az abban az időben Szerepen szolgáló 

Kisari Dániel református tiszteletes úr leírásaiból tudjuk, hogy Szerepi Kelemen János az eklézsia és 

az iskola fűtésére rendszeresen adott nádat. 1834-ben 500 kévét a paplaknak, 200 kévét az iskola 

fűtésére. A templom mögött volt a református népiskola, amelyben 1948 után az általános iskola 

tanterme és egy szolgálati lakás volt. 

A tanteremből 1990-ben tornaszobát létesítettek, amely jelenleg is tornateremként funkcionál az 

iskolás gyermekek számára. 1991-ben az egyházközség, mint egykori tulajdonát, visszaigényelte 

hitéleti célokra. 1992-től az önkormányzat hozzájárult, hogy az egykori lakásban tartsák az 

istentiszteleteket. 

1952-ben épült az „új iskola” a Kölcsey utcában, két tanteremmel. Jelenleg itt a tanulóknak 

testnevelés órákat tartanak . 

1989-ben elkészült a Kossuth utcai „nagy iskola”, öt tanteremmel és nagy aulával, ami alkalmas az 

iskolai ünnepségek és egyéb nagy létszámú társadalmi rendezvények lebonyolítására. 2003-ban 

sikerült pályázat útján a tetőtéri részt beépíteni, ahol újabb öt tanterem van. Jelenleg minden 

szerepi általános iskolás diák itt tanulhat, beleértve az eltérő tantervű osztályt is. 
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INFRASTRUKTÚRA 

 

A község infrastruktúrájáról pontos adatokat a ’90-es évek végéről találta. 

1997-ben 516 lakás volt nyilvántartva, valamennyi villamos árammal ellátva. A közüzemi 

vízhálózatba 478 lakás volt bekapcsolva. A közüzemi vízhálózat hossza 17, 4 km. 

Vezetékes gáz 116 lakásba volt bevezetve. 

Szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve a településen. 

1996-ban 128 távbeszélő vonal volt a községben. 2004-re már mintegy a duplája lett a vezetékes 

vonalak száma és Internet hozzáférés is biztosítva van. 

Tűzoltóság legközelebb Püspökladányban van. Régen hagyománya volt az Önkéntes Tűzoltósági 

Egyletnek, ezt szeretnék ma is visszaállítani a község lakói. 

A falu 2/3-ban szilárd burkolatú kövesút van. Önerőből újakat nem tud a falu kiépíteni szűkös 

költségvetése miatt, így a többi utcára csak pályázati lehetőségek által biztosított pénzből 

készíthető el a kövesút. A település 1/3-ában útalappal van ellátva az út, földút már nincs a 

településen. 

 

EGÉSZSÉGÜGY 

 

Az alapfokú egészségügyi ellátás megoldott. Egy körzeti orvos rendel a faluban. Védőnői 

ellátottságunk már kicsit szomorúbb. A mintegy 30 éve köztünk élő védőnő nyugdíjba vonulása 

után nem találtunk főállásban védőnőt a faluba. Ezért hetente kétszer jár ki védőnő a 

kisgyermekekhez és a terhes anyákhoz. 

1993 óta fiókgyógyszertár működik, így nem kell kilométereket utazni a gyógyszer kiváltásához. 

Mentőállomás Püspökladányban van. Kórház a 65 km-re lévő Berettyóújfaluban. 

A szakorvosi ellátást a lakosság a püspökladányi rendelőintézetben veheti igénybe. 

Hosszúhát településen megyei irányítás és felügyelet alatt lévő szociális otthon működik. 

 

SPORT 

 

A település egyetlen sportegyesülete a körzeti bajnokságban is szereplő labdarúgócsapat. 

Sportolásra szinte csak az iskolában van lehetőségük a gyerekeknek, elsősorban futball, kézilabda. 

Szerencsére az iskola aktívan szervezi a versenylehetőségeket a gyerekeknek. Iskolánk is tagja a 

„Bozsik programnak”. Női torna van a felnőtt mozogni vágyó nőknek szervezve. 

 

SZOCIÁLIS SZFÉRA 

 

A szociális feladatok ellátását az önkormányzat látja el. A gyermekek védelme érdekében 

Gyermekjóléti Szolgálat működik, kistérségi társulás keretében.  

A vöröskeresztnek helyi szervezete is van, akik elsősorban a rászoruló lakosságon segítenek 

adományokkal, véradás megszervezésében vállalnak részt. Megalakult az ifjúsági szervezete is az 

általános iskolában. Gyerekek számára próbálják meg megismerhetővé tenni az elsősegély 

nyújtást, a Vöröskereszt megismerését. 

Pénzbeli segítséget, segélyeket az önkormányzat nyújt, amit a helyi rendeletében szabályoz.  
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Az aktív korú lakosság 23%-a regisztrált munkanélküli, kb. 10% a látens munkanélküli. 

Fő probléma a munkanélküliség. A TSZ-ek megszűnésével a 90’-es években jelentkezett ez 

községünkben. Fő foglalkoztató az önkormányzat. 

A rászoruló lakosok időszakos gondjaik enyhítésére átmeneti segélyt igényelhetnek. 
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Helyzetelemzés 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

- Magyarország Alaptörvénye XV. cikk 

- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

Törvény 

- 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

- Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól 

- 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos 

információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől hatályba lépő) 

rendelkezik. 

- Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) Kt. önkormányzati 

rendelete A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó alapszolgáltatásokról 

- Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(III.14.) Kt. önkormányzati 

rendelete Szerep Község Költségvetéséről 

- Szerep Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(X.09.) Kt. önkormányzati 

rendelete A település rendezéséről (módosítása jelenleg folyamatban van) 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet 

formájában hagy jóvá. 
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Gazdasági program – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 

településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 

rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére 

aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási 

kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok 

készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem 

az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése 

alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének 

kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-

működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy 

beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti 

közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a 

köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az 

érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

 

Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának 

biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének 

kikérésével – a megalakulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak 

legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési stratégiájáról. 

 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a 

fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott 

hatáskörük szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a 

településrendezési tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

Településszerkezeti terv – Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint településszerkezeti terv 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 

megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 

műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 

elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi 

település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának 

javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési 

önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról 

vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során 

gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 

államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 

rendelkező társulást hoznak létre. 

 

Szerep település a gyermekvédelmi- és szociális alapellátások tekintetében társulásban látja el: 

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

  4150 Püspökladány, István u.  

 Ellátott feladat: 

- szociális étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás 

- családsegítés, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- támogató szolgáltatás, 

- nappali ellátás, 

- gyermekjóléti szolgálat 

- demens ellátás 

 

- Sárrétudvari és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás keretében 

  4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. 

 Ellátott feladat: 

- Sárrétudvari, Biharnagybajom, Szerep településeken a „Sárrétudvari és Térsége 

ivóvízminőség-javító projekt” beruházás megvalósítása 

 

Szerep Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Püspökladány Város 

Önkormányzatával Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal néven.  

A Közös Hivatal önálló jogi személy, feladatait a Mötv. és a Közös Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása. 

 

Adatgyűjtés főleg a TEIR (Országos Területrendezési és Területfejlesztési Információs Rendszer) 

rendszerből történt, ahogyan a 2/2011-es vonatkozó kormányrendelet előírja.  Felhasználtam 

továbbá a helyi szociális statisztikák adatait, valamint a rendelkezésre álló népszámlálási adatokat. 

Adatot szolgáltattak az intézmény vezetők, valamint az önkormányzat. 

Nem voltak adatok a nők és a fogyatékosok valamint az egészségkárosodottakra vonatkozóan, 

ezen a területen a település a legtöbb esetben szenzitív adatokkal rendelkezik. A helyzetelemzést 

nehezítette, hogy a 2011-es népszámlálásra vonatkozóan még nem elérhetőek az adatok. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 

létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is 

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-

a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele 

községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 

súlyos társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 

az utóbbi csoporthoz tartozik. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai 

és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 

terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése 

miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 

hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  
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A romák helyzete Szerep községben 

 

A cigányság megjelenése a XIX. századra tehető a településen. Addig csak vándor cigányok utaztak 

át a községen, ez derül ki a régi anyakönyvekből. Az első világháború előtt 3-4 roma család élt itt, a 

családtagokkal együtt 12 fő. A falun kívül úgynevezett putrikban laktak, amik vályogból készültek 

és 3X4 méter méretűek voltak.  

A második világháború után a hosszúháti állomás mellé telepítették ki őket, de nem szerettek ott 

lakni és „visszaszivárogtak” előző lakóhelyükre. Az első generáció férfi tagjai tepsit és fúrót 

készítettek, vályogvetéssel és tapasztással foglalkoztak. Az asszonyok a falut járták és élelmet 

kéregettek. Primitív életet éltek, nyáron mezítláb jártak, télen ócska ruhával tekerték be a lábukat. 

Ritkán volt bajuk a törvénnyel, sorsukat elfogadták. 

A második világháború után a ’40-es években rohamosan megszaporodott a születések száma, a 

családi pótlék bevezetésével. A nők nagy része is munkában állt a helyi tsz-ben, mezőgazdaságban 

dolgozott. A férfiak is válogathattak a munkalehetőségben vagy a helyi tsz-t választották vagy 

ingáztak a városok között, és az építőiparban helyezkedtek el. 

 

41.számú táblázat - A roma származású lakosok számának alakulása 1930-2005 között 

Év Roma lakosok száma 

1930 24 

1996 191 

2001 282 

2005 508 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat adatai alapján 

 

Látható, hogy hetven év alatt a huszonötszörösére emelkedett a roma származású lakosság száma. 

 

A rendszerváltás után kiszorultak a munkaerő piacról alacsony iskolai végzettségük és 

szakképzetlenségük miatt. Jelenleg munkahellyel egyikük sem rendelkezik, különféle segélyekből, 

gyermekek utáni ellátásokból és nyugdíjszerű ellátásokból élnek. Nyáron mezőgazdasági 

idénymunkát vállalnak pl: kapálás, paprikaszedés, libatépés. Hivatalosan egy fő vállalkozó. 

Még mindig jellemző több generáció együttélése, bár már nagy részének meg van az igénye a saját 

lakásra. Ahol a generációk külön élnek ott is erős összetartozás figyelhető meg, szinte napi 

kapcsolatot tartanak egymással szülők, gyerekek, nagyszülők. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A munkanélküliség a legkorábban a falvakban alakult ki, és itt vált tartóssá, kezelhetetlenné. A 

községekben nagyobb a tartós munkanélküliség rátája, mint a városokban. Jelentős támogatást 

kapnak a gyermekes családok, a rendszeres gyermekvédelmi és gyermeknevelési alapból. Ez a 

támogatás jelentős mértékben hozzájárul a gyermekek iskoláztatásához és iskolai költségeihez. Az 

alacsony jövedelmű családok mindegyike normatív alapon, a szociális törvényben előírt módon jut 

hozzá a nevelési támogatáshoz.  

Több településen szociális válságról beszélnek. Ezekben a falvakban a népesség zöme csak az 

önkormányzattól remél némi "ínségmunkát". A közmunkák és közhasznú munkák nem hoznak 
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megoldást, csak felszíni kezelést jelentenek. A munka hiánya ezekben a térségekben óriási, és 

lassan kezelhetetlen. Hiszen lassan felnő egy generáció, amely még nem látta munkába járni a 

szüleit, csak segélyért sorba állni. 

 

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

év 

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 480 569 1049 85 17,7% 134 23,6% 219 20,9% 

2009 617 638 1255 78 12,6% 157 24,6% 235 18,7% 

2010 628 617 1245 85 13,5% 162 26,3% 247 19,8% 

2011 615 631 1246 93 15,1% 138 21,9% 231 18,5% 

2012 660 603 1263 102 15,4% 162 26,9% 264 20,9% 

2013 451 579 1030 54 12,0% 83 14,3% 137 13,3% 

2014 471 562 1033 62 13,2% 79 14,1% 141 13,6% 

2015 457 569 1026 27 5,9% 56 9,8% 83 8,1% 

2016 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az aktív korú lakónépesség számához viszonyítva csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, 

ami a bevezetésre kerülő közmunkaprogramokhoz vezethető vissza, elsősorban a startmunka 

programokban foglalkoztatottak miatt. Így is az országos átlag fölött van a nyilvántartott 

álláskeresők száma a településen. 

A településünkön a gazdasági és ügyrendi bizottság választja ki a közfoglalkoztatásban 

résztvevőket, ezáltal nagyobb rálátásuk van az itt élők szociális helyzetére. Figyelembe veszik a 

családok anyagi helyzetét, gyermekek számát is. 

 

7. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

Csökkent a 20 évesnél fiatalabb nyilvántartott álláskeresők száma, ami arra utal, hogy több fiatal 

választja a tanulás lehetőségét, mint a munkanélküliséget. A 21-45 év közötti lakosok között magas 

a munkanélküliek száma, probléma, hogy gazdaságilag nem aktívak és ezáltal a mélyszegénységet 

termelik. Közfoglalkoztatásba a 45-55 év közöttieket vonja be leginkább az önkormányzat, ennél a 

korosztálynál figyelhető meg a csökkenés. 

Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 
fő 239 239 258 284 324 137 141 83 112 

20 éves és 
fiatalabb 

fő 15 14 11 12 8 9 4 7 14 

% 6,3% 5,9% 4,3% 4,2% 2,5% 6,6% 2,8% 8,4% 12,5% 

21-25 év  
fő 30 33 40 41 58 14 23 12 15 

% 12,6% 13,8% 15,5% 14,4% 17,9% 10,2% 16,3% 14,5% 13,4% 

26-30 év 
fő 21 21 24 20 31 10 18 9 16 

% 8,8% 8,8% 9,3% 7,0% 9,6% 7,3% 12,8% 10,8% 14,3% 

31-35 év 
fő 33 34 31 40 37 23 14 10 10 

% 13,8% 14,2% 12,0% 14,1% 11,4% 16,8% 9,9% 12% 8,9% 

36-40 év 
fő 38 37 40 41 42 17 15 5 12 

% 15,9% 15,5% 15,5% 14,4% 13,0% 12,4% 10,6% 6,0% 10,7% 

41-45 év 
fő 27 27 35 38 40 20 19 10 12 

% 11,3% 11,3% 13,6% 13,4% 12,3% 14,6% 13,5% 12,0% 10,7% 

46-50 év 
fő 35 34 30 32 40 19 15 9 10 

% 14,6% 14,2% 11,6% 11,3% 12,3% 13,9% 10,6% 10,8% 8,9% 

51-55 év 
fő 21 24 30 30 31 10 15 10 8 

% 8,8% 10,0% 11,6% 10,6% 9,6% 7,3% 10,6% 12,0% 7,1% 

56-60 év 
fő 17 13 13 23 26 12 8 6 6 

% 7,1% 5,4% 5,0% 8,1% 8,0% 8,7% 5,7% 7,2% 5,4% 

61 év felett 
fő 2 2 4 7 11 3 3 5 8 

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

   



22 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 100 139 239 49 68 117 49,0% 48,9% 49,0% 

2009 86 153 239 33 57 90 38,4% 37,3% 37,7% 

2010 89 169 258 35 32 67 39,3% 18,9% 26,0% 

2011 98 186 284 58 42 100 59,2% 22,6% 35,2% 

2012 117 207 324 22 15 37 18,8% 7,2% 11,4% 

2013 54 83 137 30 38 68 55,6% 45,8% 49,6% 

2014 62 79. 141 19 19 38 30,6% 24,1% 27,0% 

2015 27 56 83 11 19 30 40,7% 33,9% 36,1% 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

2010-ig csökkenő tendenciát mutat a 180 napnál régebben regisztrált nők száma, ami 

valószínűsíthető azzal, hogy gyermeket vállaltak, mert 2011-ben majdnem a duplájára nőtt a 

számuk. Ezt igazolja az 5. számú táblában, hogy a legtöbb gyermek 2008 és 2009 években 

született. A 2012-es évtől csökkent a tartós munkanélküliek száma, ami a startmunka 

programoknak is köszönhető. 

 

9. számú táblázat – Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

nemenként 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 125 143 268 9 7,2% 16 11,2% 25 9,3% 

2009 127 135 262 9 7,1% 22 16,3% 31 11,8% 

2010 117 129 246 6 5,1% 19 14,7% 25 10,2% 

2011 113 135 248 6 5,3% 11 8,1% 17 6,9% 

2012 122 147 269 13 10,6% 21 14,2% 34 12,6% 

2013 124 160 284 5 4,0% 9 5,6% 14 4,9% 

2014. 134 164 298 14 10,4% 10 6,1% 24 8,1% 

2015 130 176 306 4 3,1% 6 3,4% 10 3,3% 

2016 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Csökkenés tapasztalható a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számának alakulása alapján.  

Valószínűsíthető, hogy a továbbtanuló fiatalok jobb eséllyel tudnak elhelyezkedni. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 
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A Szociális Törvény megalkotása maga után vonta a szociális közigazgatás újjászervezését is. A 

helyi önkormányzatoknál a napi szociális ügyintézés lebonyolítására, az ellátás megszervezésére 

Segítő Hivatalok felállítását tervezte a kormányzat. A Segítő Hivatalok a településeken jelentkező 

szociális szükségletek kielégítésének teljes körű gazdáiként önálló pénzalappal gazdálkodtak volna. 

Azonban ezek a hivatalok nem jöttek létre, így minden feladat egyedül az önkormányzatokra 

hárult. A Szociális Törvényben előírt ellátási felelősség pénzügyi fedezetét a kormány központilag 

biztosítja. Azonban az önkormányzatok szociális feladatainak ellátásához a vegyes finanszírozás 

rendszerének kialakítása szükséges: központi normatív támogatás, helyi adók, a gazdálkodásból 

származó bevételek, az eltátottak térítési díja.  

Minden évben a költségvetési törvény melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, 

kötött felhasználású támogatásait, ezen belül a segélyekként kifizetett összegek finanszírozását és 

a közfoglalkozatás támogatását.  

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások körét, aktív korúak ellátását a a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza. 

Az átmeneti segélyként adott támogatásokat, méltányossági közgyógyellátásra fizetett 

finanszírozásokat, temetési segélyeket, valamint az önkormányzat rendeletében szabályozott 

méltányosságból adott ápolási díjat nem finanszírozza a központi költségvetés normatívával, ezen 

összegek teljes egészében a helyi önkormányzatok költségvetését terhelik. 

 

41. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 108 

2009 142 

2010 134 

2011 135 

2012 133 

2013 76 

2014 136 

2015 135 

2016 n.a 

2017 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A szociális helyzet stagnál a településen, ezt mutatja az elmúlt három évben kiadott közgyógy 

igazolványra jogosultak számának változása is. 2013-ban jelentősen csökkent a közgyógy 

igazolvánnyal rendelkezők száma. 

 

A helyi önkormányzatok rendeletben szabályozzák a törvény által nem szabályozott helyi 

életviszonyokat. A szociális törvényben történő módosítások hatására változik a települési 

önkormányzatok költségvetése, közmunka szervezése is. 
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Álláskeresők támogatása 

 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható 

juttatásokat az Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az 

Flt. 16. §- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább 

három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban 

részesülő magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati 

eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint 

pályázati eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a 

munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható 

annak az álláskereső személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell 

megállapítani a jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 

munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a 

szerint. 

 

Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

17. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

Összes 

lakás-

állomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé-

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Bérlakás 

állomány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé-

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Szociális 

lakásállo

mány (db) 

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú 

ingatlanok (db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

2008 571 24 0 0 0 0 0 

2009 571 30 0 0 0 0 0 

2010 570 34 0 0 0 0 0 

2011 566 43 0 0 0 0 0 

2012 529 31 0 0 0 0 0 

2013 529 31 0 0 0 0 0 

2014 527 n.a. 0 0 0 0 0 

2015 526 n.a. 0 0 0 0 0 

2016 522 n.a. 0 0 0 0 0 

2017 n.a n.a. 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A település lakásállománya magántulajdonban van, nincsenek bérlakások. Az önkormányzatnak 

csak szolgálati lakásai vannak (orvos, védőnő). 

Problémát okoz, hogy elhasználódott a lakásállomány. Felújításra szorulnának, komfort 

módosításra, mivel kiugróan magas a komfort nélküli lakások száma., ezekben él minden harmadik 

család. 

Az összkomfortos lakások zöme a községben, az 1992-ben bevezetett földgáznak a 

következményeként vált összkomfortos fokozatúvá. Az átlagos lakás kétszobás és hetven 

négyzetméteres. Egy lakóra 20 négyzetméter jut. A romák körülményei e tekintetben is jelentősen 

eltérnek az átlagtól. Az ő lakásaiknak 72%-a komfortnélküli, és az egy főre eső alapterület csak 

minden tizedik háztartásban haladja meg a 10 négyzetmétert. 

Magas a védendő fogyasztók száma a településen, erről hivatalos statisztikai adat nincs, de a 

szociális ellátásban részesülők zöme él ezzel a lehetőséggel. Egyre több háztartás rendelkezik az 

előre fizetős mérő órával. Problémát jelent, hogy a vízszolgáltatásra nem terjesztették ki ezt a  

lehetőséget, így nagyon sok lakásban nincs vezetékes vízszolgáltatás, ők a közkifolyós kútról 

hordják a vízet. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 

aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. Az általános tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma 

népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a városi szegregátumok meghatározásának 

egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása.  

Telepek, szegregátumok már nincsenek Szerep községben.  A 70’-es években még voltak roma 

telepek, de ma már szétszórtan élnek a településen. 

 

A 2011-es népszámlálási adatok alapján Szerepen veszélyeztetett területek alakultak ki, melynek 

a szegregációs mutatói 40  és 50 % felettiek. 

Ebben nagy szerepet játszik az, hogy a településen súlyos problémát jelent a munkanélküliség. A 

jobb helyzetben lévő családok elvándorolnak, munkahely keresés céljából. Ez által a település 

egyes területein növekszik a hátrányos helyzetűek aránya. 
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Szerep - Szegregátumok adatai 1.számú táblázat 
       

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 50% 
feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

  Forrás: 2011. évi népszámlálás 
   

    

Mutató megnevezése 
Szerep 

összesen 

1. szegregátum 
(Dózsa telep - 

Emlék u. - 
névtelen u. - 
Keményi út - 
Dózsa telep - 
Kölcsey u. - 

Csokonay u. - 
belterület 

határa) 

2. szegregátum 
(Hajnal u. - 

Hunyadi u. - 
Mikes Kelemen 

u - belterület 
határa) 

Lakónépesség száma 1496 101 80 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,4 33,7 38,8 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,5 54,5 48,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 11,9 12,5 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

46,7 80,0 82,1 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

2,9 0,0 0,0 

Lakásállomány (db) 533 26 18 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 35,5 61,5 33,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

65,0 80,0 84,6 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

36,9 63,6 69,2 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

32,8 18,6 16,3 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 55,8 57,7 75,0 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

1548     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

54,5 90,9 85,7 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

70,4 81,2 83,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 25,5 42,1 46,2 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 21,1 … 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

30,8 60,0 29,4 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,9 … … 

    ... adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat 
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A KSH adatai alapján  
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A táblázatból jól látszik, hogy erősen leromlott állapotú területről van szó, hiszen a lakásállományok 

61,5% és 33,3%-a alacsony komfort fokozatúak.  

 A Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül Szerepen összesen 46,7 % az 1. szegregációs területen 80,0% a 2.szegrágátumban pedig 82,1%, 
ami tovább rontja a munkába állás esélyeit.   

A gazdaságilag nem aktív népesség és a munkanélküliek, ezen belül a tartósan munkanélküli 

lakónépesség aránya mindkét szegregátumban jelentős mértékű: 1.szegregátumban 42,1%, a 

2.szegregátumban 46,2% az egész településen összesen 25,5%. 



29 

 

Szerep - Szegregációval veszélyeztetett területek adatai 
  

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők  és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 40% 
feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt 

  Forrás: 2011. évi népszámlálás 
   

    

Mutató megnevezése 
Szerep 

összesen 

1. 
veszélyeztetett 

terület 
(Dózsa telep - 

Emlék u. - 
névtelen u. - 
Keményi út - 
Dózsa telep - 
Kölcsey u. - 

Jókai u. -  
Csokonay u. - 

belterület 
határa) 

2. 
veszélyeztetett 

terület 
(Mikes Kelemen 
u. - Kossuth u. - 

Kinizsi u. - 
Hajnal u. -  

belterület határa 
) 

Lakónépesség száma 1496 160 206 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 19,4 29,4 36,4 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,5 56,9 51,5 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 20,1 13,8 12,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

46,7 71,4 63,2 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb 
népesség arányában 

2,9 0,0 0,0 

Lakásállomány (db) 533 52 56 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 35,5 63,5 39,3 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 

65,0 76,9 70,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

36,9 57,1 50,9 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül 

32,8 21,2 29,2 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 55,8 61,7 59,3 

Állandó népesség száma – a mutató a település 
egészére állítható elő, szegregátumokra nem 

1548     

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 
foglalkoztatottak aránya 

54,5 85,7 57,6 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 

70,4 78,1 76,7 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 25,5 40,0 31,3 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos 
munkanélküliek aránya) 

9,3 20,0 … 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 
aránya a lakott lakásokon belül 

30,8 58,7 34,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,9 8,7 7,7 

    ... adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat 
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Az 2. számú terület minden mutató tekintetében  veszélyeztetett terület. 

Az adatait megvizsgálva különösen nagy eltérés mutatkozik az iskolázottságban, a gazdasági 
aktivitásban, a lakások minőségi mutatóiban. 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában Szerepen összesen 2,9%, míg a két 
szegregátumban 0%. Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 

Szerep egész területén összesen 54,5%. Az 1. veszélyeztetett területen 85,7%, a 2. veszélyeztetett 
területen kevesebb 57,6%-os. 
Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 4,9% összesen a két veszélyeztetett területen 
8,7%-os, és 7,7%-os 
A lakás állomány fizikai állapota arra engednek következtetni, hogy felül kell vizsgálni e területeket. 
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A KSH adatai alapján  

 

 

Szerepen a Központi Statisztikai Hivatal igazolása alapján 2 szegregációs terület található.  

Az egyik területen a szegregációs mutató 50% feletti, a másik részen 40% feletti 

veszélyeztetettséget mutat.  

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az alapfokú egészségügyi ellátás minimálisan megoldott. 2007-ben nyugdíjba vonuló orvos helyett 

2008 év végén lett állandó háziorvosa a községnek. Helyettes orvos látta el addig a feladatokat, 

igaz minden nap volt rendelés, de délután 16-18 óráig. Gyermekorvosi ellátás nem megoldott. A 

nyugdíjba vonult védőnő után nem jelentkezett főállású védőnő a faluba. Ezért hetente kétszer jár 

ki védőnő a kisgyermekekhez és a terhes anyákhoz. 

1993 óta fiókgyógyszertár működik, így nem kell kilométereket utazni a gyógyszer kiváltásához.  

Mentőállomás Püspökladányban van. Kórház a 65 km-re lévő Berettyóújfaluban. A szakorvosi 

ellátást a lakosság a püspökladányi rendelőintézetben veheti igénybe. 

Látható, hogy hasonló a helyzete Szerep településnek is, mint az ország többi kistelepülésének. 

Vidéken és a városok szegényebb negyedeiben az egészségügyi alapellátás gyakran összetett 

feladat, mivel az orvos és annak asszisztense egyben a falu, a körzet pszichológusa és szociális 

munkása is, aki az idős betegek gyógyítása mellett azok lelki gondozásával és szociális gondjaik 

esetén a tájékoztatásukkal is foglalkoznia kell (közgyógyellátási igazolvány).  

 

A betegek gondozása a falvakban egyre kevésbé oldható meg a régi, hagyományos módszerekkel, 

mivel a tradicionális közösségek és családok felbomlottak. A gyermekek nem gondoskodnak a 

szüleikről, s legkevésbé a nagyszüleikről vagy más hozzátartozójukról. Az egyházak sem töltik be 

szerepüket maradéktalanul, mivel a falvakban kevés a fiatal a lelkészek és a tisztelendők között, az 

idős papok pedig szolgálati leterheltségük miatt nem tudnak mindig támaszt nyújtani a betegeknek 

és haldoklóknak.  
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Az önkormányzatok ugyan megszervezik a gondozói hálózatot, de ennek részköltségeihez még 

azok a kliensek sem járulnak hozzá, akiknek ez nem jelent agyagi gondot, mivel szokatlan 

számukra, hogy ezért a szolgáltatásért fizetni kell, különösen egy olyan személynek, akit 

személyesen ismernek. Szerep település Képviselő-testülete ezért nem vezetett be térítési díjat 

mindezidáig a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért.  A falvakban az egészségügyet olykor 

nehéz leválasztani a szociális támogatások rendszeréről. Szerep település a gyermekvédelmi- és 

szociális alapellátások tekintetében társulásban látja el a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 

és Gyermekjóléti Szolgálat által. Ellátott feladatok: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, 

gyermekjóléti szolgálat demens ellátás. Hosszúhát külterületi településrészen tanyagondnoki 

szolgálat működik és biztosítja a szociális alapellátásokat. A háziorvosi rendelésre is a 

tanyagondnok segítségével jutnak be a hosszúháti lakosok. A tüdőszűrést 2011-ig helyben 

biztosította az önkormányzat mozgó szűrőállomással. 2012-től a felmerülő magas költségek miatt 

ezt már vállalni nem tudta, így a lakosság minimális része ment el sajátköltségen a vizsgálatot 

elvégeztetni. Mammográfiai szűrést Debrecenben végeznek, a 45 év feletti nők értesítést kapnak 

erről, mintegy 80%-a el is megy és elvégezetetik a szűrést. A területi kórház szervezésében évente 

egy alkalommal méhrák szűrést szerveznek helyben a háziorvosi rendelőben, itt is magas a 

részvételi arány. 

Település szintű rendezvényeken pl: falunap, egészségügyi szűrést is végeznek, mint vérnyomás 

mérés, vércukor szint mérés a településen jelen lévő egészségügyi szolgáltatók pl: Orvosi Ügyelet 

Kht, Tevékeny Szeretet Szolgálat, Segítő Kezek Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális 

Szolgáltató Központ. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A helyi közösségi élet színtere a könyvtár, ahol a gyerekek tanulhatnak és az internet hozzáférés 

biztosított a számukra. Felnőttek részére alapvető számítógép kezelői ismeretekből tanfolyamot is 

szerveznek.  A nemzeti ünnepekre való megemlékezéseket, falunapot, majálist a népjóléti 

bizottság szervezi települési szinten. Igény esetén színházlátogatást is szervezett. 

A település rászorulóinak magas száma miatt aktív a karitatív tevékenység is Szerepen. A Magyar 

Vöröskereszt szervezete 2001-től van aktívan jelen, rendszeresek a véradások is. A Máltai 

Szeretetszolgálat 2001-től 2004-ig támogatta a települést, mivel a település lakóinak nagy része 

református vallású, emiatt megszüntette a támogatást. A Magyar Élelmiszerbankkal 2004-től van a 

településnek rendszeres kapcsolata, 2015. évtől pályázatokat hirdet az adományokra. A kapott 

adományokból a település minden lakosa részesül. A Minden Gyerek Lakjon Jól alapítvány is évek 

óta jelen van a településen. Eleinte a rászoruló gyerekeket hétvégi hidegélelmiszer csomaggal 

támogatta. 2012-től vetőmag csomagot és kisállatot oszt a település gyermekvédelmi 

támogatásban részesülő lakosai részére.  

 

a. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

A Szerepi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szerep Községi Önkormányzat az együttműködés 

egyéb formáit az alábbiakban határozzák meg: 
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1. A törvény által meghatározott nemzetiségi jogokat, így különösen: 

- kollektív nyelvhasználat 

- oktatás, nevelés 

- hagyományápolás és kultúra 

- helyi sajtó 

- esélyegyenlőség 

- társadalmi felzárkózás 

- szociális ellátás kérdéskörökben  

a nemzetiségi lakosságot érintő helyi önkormányzati határozatot, rendeletet a képviselőtestület 

csak a nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg. 

 

2. Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat lehetőségeik keretén belül együttműködnek 

és elősegítik: 

- a munkanélküliek foglalkoztatását, 

- a tanulásban elmaradott nemzetiségi tanulók felzárkóztatását, 

- a szociálisan rászorulók segélyezését, 

- a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

 

3. Az Önkormányzat döntéséről (rendeletéről) a polgármester tájékoztatja az elnököt. A 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért bevételi és kiadási 

előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért az Önkormányzat felelősséggel nem tartozik. 

 

4. Az Önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok 

érvényesülését, e körben ellátja különösen a település, megye illetékességi területén jelentkező, a 

kulturális szolgáltatással, nyilvános könyvtári ellátással, muzeális intézmények fenntartásával, 

közművelődéssel, tájékoztatással, a nemzetiség szellemi, épített és tárgyi örökségével, írott és 

elektronikus sajtójával, a szociális alapellátással, a helyi közfoglalkoztatással kapcsolatos helyi 

önkormányzati feladatokat. 

 

5. Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a 

közneveléssel kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, a nyilatkozat 

megtételére - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - harminc nap áll rendelkezésre. A 

határidő - bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján - egy alkalommal 

további 30 nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. Ha a nemzetiségi önkormányzat az 

egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési nyilatkozat pótlásáról a 

nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság 

nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit - ide értve a szakértő 

díjazását is - az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik. 

 

6. Ha jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére valamely döntés meghozatalánál a 

nemzetiségi kulturális önigazgatással kapcsolatos ügyben véleményezési vagy egyetértési jogot 

biztosít, a nyilatkozat megtételére - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - harminc nap áll 

rendelkezésre. A határidő - bármely érdekeltnek a másik félhez intézett nyilatkozata alapján - egy 

alkalommal további harminc nappal meghosszabbodik. A határidő jogvesztő. Ha a nemzetiségi 
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önkormányzat az egyetértését nem adta meg, az érdekelt kezdeményezésére az egyetértési 

nyilatkozat pótlásáról a nemzetiségi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és 

munkaügyi bíróság nemperes eljárásban harminc napon belül dönt. Az eljárás költségeit - ide értve 

a szakértő díjazását is - az viseli, akinek az egyetértés megszerzéséhez érdeke fűződik. 

 

A roma lakosság foglalkoztatottságának elősegítése, tevőleges segítségnyújtás, munkahelyek 

keresése, bevonásuk a közmunkaprogramba. A helyi vállalkozók ösztönzése a foglalkoztatásukra. 

Munkába állításuk legfőbb akadálya az iskolázatlanságuk. Képzési lemaradottságuk 

felszámolásának elősegítése már az óvodai, iskolai szinten fontos feladat. 

Elsősorban az iskolázottságot, a foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát erősítő, 

kirekesztettségét kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és feloldó hosszú távú politikára 

van szükség. Az iskolában el kell érni azt, hogy minél több tanulónak legyen konkrét karrierképe, 

minél több fiatal vegyen részt az érettségit adó középiskolai képzésben. 

 

 

 

 

 

b. Kulcsproblémák összegzése 

Kulcsproblémák 
Jellemző-e a 

településre? 

Igényel-e 

beavatkozást? 

Van-e az önkormányzatnál/ társulásnál esélyegyenlőségi feladatokra 

kijelölt, és ezen a területen képzett munkatárs? 
nincs igen 

A település szociális szolgáltatásszervezési koncepciójában tervezett-e 

a romák/mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét elősegítő konkrét 

intézkedéseket? 

nem nem 

A település területén fennáll-e lakhatási szegregáció? nem nem 

Az önkormányzat rendszeresen gyűjt-e és értékel-e adatokat arra 

vonatkozóan, hogy az általa működtetett közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés mennyire biztosított a településen élő hátrányos helyzetű 

emberek számára, illetve, hogy a gyakorlatban mennyire veszik igénybe 

ezeket a szolgáltatásokat? 

nem nem 

Szerepet vállal-e az önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos 

ismeretek terjesztésében, a helyi társadalom egészségtudatos 

attitűdjének formálásában?  

igen igen 

 

 

 

c. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 



35 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák 
Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

Kapcsolódó intézkedés 

címe 

Romák 

és/vagy 

mély-

szegénységbe

n élők 

Alacsony iskolázottság. 

Magas a településen 

nyilvántartott álláskeresők 

közül a 8. általános iskolai 

végzettséggel nem 

rendelkezők száma. 

Ösztönzés az általános iskola 

befejezésére. 

Képző szervek bevonása, 

kapcsolattartás a Türr István 

Képző és Kutató Intézettel, 

Munkaügyi Központtal 

felzárkóztató programok 

kapcsán. 

Felnőtt képzés 

támogatása 

 

A szakma hiánya nehezíti az 

elhelyezkedést a munkaerő-

piacon. 

Ösztönzés a tovább tanulásra, 

szakmaszerzésre képző szervek 

és célzott források bevonásával. 

helyben. Kapcsolattartás képző 

szervekkel pl: TKKI. 

Képzések szervezése  

Az informatikai jártasság 

hiánya nehezíti a 

közszolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférést, 

munkaszerzést. 

Információs társadalomba való 

integráció elősegítése 

tanfolyamok szervezésével 

(pályázatfigyelés és célzott 

források bevonása ezen a 

területen) 

Informatikai 

tanfolyamok szervezése 

Magas a munkanélküliek 

száma és aránya a település 

lakosságához viszonyítva. 

Foglalkoztatás bővítése 

leginkább a 

közfoglalkoztatásban részt 

vevők számának emelésével. 

 

Munkahelyteremtés, 

elsősorban 

közfoglalkoztatás 

keretében. 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői  

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem 

mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, tanyán, kis vagy 

nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is 

törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen 

a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, 

van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja. Az utóbbi 

években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, 

hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. A 

településen 456 gyermek él 0-18 éves korúak.  A jelenleg nyilvántartott adatok alapján a hátrányos 

helyzetű családokban nevelkedő gyermekek száma 388 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 

3 – 14 éves korú gyermekek száma 184 fő.  

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet, az alacsony jövedelmek, a nem megfelelő lakásviszonyok, 

halmozottan jelentkeznek környezetünkben, melyek hatással vannak az iskolára. A családok 
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többségére a korábban jellemző egykeresős családmodell, a munkanélküliség megjelenése óta 

erősen csökkent. Ezt is alátámasztja, hogy az iskolás gyermekek közül mindössze hét gyermek nem 

részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. Mindezek következtében nőtt a rendezetlen 

családi körülmények között élő hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma. Ezen 

gyermekek szülei alig vagy egyáltalán nem törődnek gyermekük iskolai előmenetelével. Az iskola 

tanulólétszáma emelkedik, rövidesen eléri a 200-at. Ezzel együtt az átlagos osztálylétszám 17-ről 

22-re emelkedik. Csakhogy az átlagtól nagyobb ütemben nő a roma gyerekek száma, róluk pedig 

általánosságban megállapítható, hogy a családból súlyos szociokulturális hátrányokat hoznak 

magukkal. Tekintetbe véve a cigány etnikum nagyobb gyermekvállalási hajlandóságát, az első 

szülők alacsony életkorát, rövid időn belül ők teszik ki az iskola tanulólétszámának felét. 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a jövőben az iskolának növekvő gyermeklétszámra és 

a gyermekek kedvezőtlen társadalmi összetételére kell felkészülnie. A maga sajátos eszközeivel 

kell a tanulók családból hozott hátrányait, tompítani kell a rossz szociológiai folyamatok káros 

hatását. 

A középiskolás korú diákok zöme Püspökladányban tanul tovább.  

A község kulturális életében az iskola és a könyvtár töltik be a legfontosabb szerepet. 2003-ban 

pályázattal nyert a község, így sor kerülhetett a régi kultúrház felújítására. Itt kapott helyet 

elsősorban a könyvtár, itt van lehetősége a falunak az Internet hozzáféréshez. Terveink szerint egy 

új kulturális központot sikerült kialakítanunk. 

 

22. 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 30 0 83 

2009 16 0 78 

2010 22 0 87 

2011 21 2 78 

2012 15 0 72 

2013 n.a n.a. n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. 

2015. n.a n.a. n.a. 

2016. n.a. n.a. n.a. 

2017. n.a n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A településen magas a veszélyeztetett gyermekek száma és sajnos nagyon kevés esetben 

kerülhetett sor a védelembe vétel megszüntetésére. Ez is igazolja, hogy a gyermekek közül sok 

hátrányos helyzetben él a településen. Az önkormányzat biztosítja a jogszabályokban 

meghatározott rendszeres gyermekvédelmi támogatást, amire szinte minden gyermek jogosult. 
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23. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek 

száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek 

száma 

2008 420 6 3 0 0 

2009 414 5 10 0 0 

2010 369 13 2 2 0 

2011 352 13 3 0 0 

2012 350 11 5 0 0 

2013 356 11 5 0 0 

2014 363 n.a. 0 0 0 

2015 294 n.a 0 n.a n.a 

2016 n.a n.a n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

Nagyon magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat szerepi intézményegysége 

látja el a gyermekjóléti feladatokat. Az intézmény 2008. október 1.-től működik ebben a formában 

a településen. Jellemző a településre, hogy a gondozott családok száma csökken, de a gondozott 

gyermekek létszáma nő. A családsegítés nem kötelező feladat a 2000 fő alatti településeken, 

Szerep település képviselő-testülete azonban ragaszkodott ehhez a szolgáltatáshoz a településen, 

átlátva a település lakóinak rossz szociális helyzetét. 

Ellátatlan szolgáltatás (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, családok átmeneti 

otthona) esetében nem történt igényfelmérés a lakosság körében. A jövőben legyenek tekintettel 

a kistérségi tervezési viszonylatra ebből a szempontból. 

 

4.2 Óvodáskorú gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Az óvodai ellátás biztosított Szerepen. 2012-ben 2 óvodai csoportban 65 gyermeket látnak el. Az 

óvoda 80 férőhelyes. 2013 óta 3 óvodai csoportot indítottak 66 gyermeket látnak el. 

Gyógypedagógiai nevelésben nem részesül gyermek.  Az ellátásban részesülő gyermekek 90%-a 

halmozottan hátrányos helyzetű. Ez is azt mutatja, hogy Szerep elszegényedő lakossága mekkora 

kihívásokat jelent a közoktatás szereplőinek számára. 

29. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 80 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 8 h-tól 16 h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 0 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 1 0  
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Az óvoda maximális kihasználtság mellett működik, megfelelő szakmai személyzettel. 

A tárgyi feltételeket tekintve a külső környezet fejlesztésre szorul, az óvoda udvara kicsi, kevés és 

elég rossz állapotúak az udvari játékok. Csoportszobák szűkösek, de felszereltségük megfelelő. Az 

óvodában felújítás 2006-ban történt. Ismét időszerű lenne a csoport szobák és iroda festése is. 

A kapcsolattartás szülőkkel több alkalommal biztosított: szülői értekezletek, fogadóórák, ünnepek 

alkalmával óvoda által szervezett szülő – gyerek napok. 

A kapcsolattartás a védőnővel, gyerekjóléti és családsegítő szolgálat szakembereivel heti 

rendszerességgel történik.  

Az óvodában a csoportszervezés megfelel az integrációs elveknek. 2008 szeptemberétől az óvodai 

integrációs fejlesztőprogramot indított az óvoda, melyhez támogatásra is pályázott folyamatosan, 

minden évben. Az óvodában bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés. Felvállalják a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését, integrációs 

nevelését. 

Az egyenlő esélyteremtés feltételeit az intézmény minden gyermek részére teljesíti. Mindenkinek 

biztosítani tudja az óvodai férőhelyet, egyben az etnikumok jogainak érvényesítését, a fejlődésben 

le maradottak és akadályozottak integrálódását, míg a lelkiismereti szabadsághoz való jog 

értelmében szülői kérésre biztosított a hitoktatás. 

 

4.3 Általános iskolások helyzete 

 

A község az általános iskolai oktatással kapcsolatos feladatokat ellátja. Az iskola felújítása 2003-tól 

folyamatosan, a pályázati lehetőségektől függően történt. Bővült az iskola tornaszobával, nyelvi 

laborral, ebédlővel, számítástechnikai szaktanteremmel - benne 27 számítógéppel, internet 

hozzáféréssel – interaktív táblákkal, gyermek laptopokkal. Az iskola tantermei között nincs 

szükségtanterem, nem rendelkezik logopédiai foglalkoztatóval, egyéni fejlesztő szobával.  

Az iskola a 2006/2007-es tanév óta igényli a halmozottan hátrányos tanulók után a képesség-

kibontakoztató, jelenleg az integrációs támogatást. Az iskolai integrációs program bevezetése 

2008-ban kezdődött. Az integrációs program alkalmazásához szükséges szervezési feltételek 

megvalósultak, a bevezetés évétől folyamatosan több programelem jelenik meg az iskola életében, 

hiszen ezek alkalmazása kölcsönösen erősíti egymást. Az elmúlt időszakban a pedagógusok az 

integrált nevelést támogató továbbképzéseken vettek részt. Iskolán kívüli segítő programokban – 

pl. Útravaló Program, Arany János Program – az iskola részt vesz. Az iskola bekapcsolódott az IPR 

(Integrációs Pedagógiai Rendszer) programba, amelynek célja a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. Az intézmény helyet biztosít 

református hitoktatásnak. 

Az iskola folyamatosan részt vesz pályázatokon, az utóbbi évek felújításai ezeknek köszönhetőek. 

2005-ben tetőtér és könyvtár felújítása, 2007-ben az iskola akadálymentesítése, új ebédlő építése.    

Az általános iskola 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá tartozik. 
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31. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

 
Általános iskola  
1-4. évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola  
5-8. évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskolások 
száma összesen 

Napközis tanulók 
száma/Délutáni 
foglalkozásokon 
résztvevő diákok 

 fő fő fő fő % 

2010/2011 85 83 168 43 25,6 

2011/2012 78 84 162 40 24,7 

2012/2013 71 84 155 29 18,7 

2013/2014 75 71 146 129 88,4 

2014/2015 72 76 148 114 77,0 

2015/2016 n.a n.a 141 n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Mint látható, alig van gyermeklétszám csökkenés az iskolában, minden osztály 20 fő fölötti. 

 

4.4 Középiskolás diákok esélyegyenlősége 

 

A középiskolás diákok hátrányos helyzetben vannak a településen, mert község révén helyben nem 

érhető el továbbtanulási lehetőség. Legközelebbi középiskola a 20 km-re lévő Püspökladányba van. 

Ezáltal a gyermekek nagy része minden nap beutazik, kisebbik részük veszi igénybe a kollégiumot. 

 

4.5 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szerep településen nincsenek már telepszerű lakókörnyezetek. 

 

4.6 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A helyi óvodában, általános iskolában tanuló gyermekek 90%-a hátrányos helyzetű illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Jelenleg fogyatékkal élő gyermek nincs a településen, 

ellátásuk azonban megoldható lenne, mivel az akadálymentesítés megtörtént úgy az óvodában, 

mint az iskolában. A településen elérhető közszolgáltatások akadálymentesítettek. A védőnői 

szolgálatnál az akadálymentesítés még nem megoldott, a fejlesztésre 2015. évben nyújtott be az 

önkormányzat pályázatot. 

 

4.7 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és fogyatékossággal élők speciális ellátást igényelnek, ami 

települési szinten nem megoldott. Mozgásszervi fogyatékossággal élő gyermekek ellátása 

megoldott a településen, a fent említett akadálymentes intézmények által. Szellemi -, testi 

fogyatékosok (pl: siketek, gyengén látók) olyan speciális oktatást igényelnek, ami helyi szinten nem 

megoldható. 
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Kulcsproblémák összegzése 

 

Kulcsproblémák 
Jellemző-e a 
településre? 

Igényel-e 
beavatkozást? 

Biztosított-e a településen a HH és HHH gyermekek, tanulók 
nyilvántartása? 

igen nem 

Biztosított-e a településen (társulás területén) minden halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerek számára, hogy óvodába járjon? 

igen nem 

A település (társulás) alapfokú közoktatási intézményeiben fennáll-e 
szegregáció? 

nem nem 

Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) elérhetők-e gyermekjóléti 
alapellátások a településen (társulásban) élők számára? 

igen nem 

Biztosítottak, illetve (egyenlő mértékben) elérhetők-e a településen 
(társulásban) élők számára a közoktatási szakszolgálati és szakmai 
szolgáltatási feladatok? 

nem igen 

 

4.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák 
Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 
Kapcsolódó 

intézkedés címe 

A gyermekek 
helyzete 

Iskolai lemorzsolódás, 
igazolatlan iskolai hiányzások 
magam száma és aránya a 
gyermekek körében. 

Jelzőrendszer hatékony 
működtetése, a hiányzások 
okainak feltárása 
adatgyűjtéssel, egyeztetés 
szociális szakemberekkel és 
cselekvési terv kialakítása a 
hiányzások csökkentése 
érdekében 

Aktív 
együttműködés a 
szociális 
szakemberekkel 

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

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

Gyermekjóléti 
ellátások 
biztosítása 

A továbbtanulási mutatók 
alacsonyak a gyermekek 
körében, így újratermelődik az a 
munkanélküli réteg, aki 
alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezik 

Ösztönzés a továbbtanulásra, 
magasabb képzettség 
megszerzésére 

Tájékoztatók 
továbbtanulási 
lehetőségekről, 
ösztöndíj 
programokról 

Az óvodai udvari játékok rossz 
állapota miatt a gyermekek 
fejlődése nem biztosított 
egyenlő esélyekkel 

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

Óvodai játékok 
felújítása 

A játszótéri játékok rossz 
állapota miatt nem biztosított 
egyenlő esélyekkel a gyermekek 
hasznos szabadidő eltöltésének 
lehetősége 

Kapcsolódó pályázatok  
figyelése, célzott források 
bevonása lehetőségek szerint a 
játszótéri játékok renoválására 

Játszótér felújítása 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 

különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, 

hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők 

általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is a nemek helyzetére 

érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek – 

munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel), mégis meg kell 

próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni.  

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Munka 

Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden 

területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem 

írja elő jogszabály.  

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, 

legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel 

támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – 

mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert 

igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, 

mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti 

egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a 

rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű. Ahhoz, hogy egyáltalán 

szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb lépésként érzékeny háttérelemzéseket 

kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi, 

bűnözési, egészségügyi problémának nincs megoldása, ha nem gender-érzékeny eszközökkel 

nyúlnak hozzájuk. Az adatok elemzése, az általuk tükrözött társadalmi folyamatok feltárása segít 

megérteni, hogy a nők és férfiak  

közötti egyenlőtlenségek – a látszattal és a gyakran hangoztatott ideológiákkal szemben – nem 

lelki, nem is biológiai alapokon nyugszanak elsősorban, hanem politikai, hatalmi, gazdasági 

természetük van.  

A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is 

érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország 

ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt 

fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja 

felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg 

elismert terminológiáját is. 

A nők teszik ki a népesség felét, és sajátos problémáik alapvető társadalmi kérdéseket érintenek. 

2003-ban Magyarországon a 15-64 éves nők 51%-a, a férfiak 63%-a volt foglalkoztatott. A nők 

munkahelyi hierarchiában elfoglalt helye úgy jellemezhető, hogy minél lejjebb megyünk a 

foglalkozások rangsorában, annál több nőt találunk az alacsonyabb keresetet jelentő és 

alacsonyabb presztízsű állások betöltői között, a vertikális szegregáció erősödésére utal a női 

vezetők rendkívül alacsony aránya. A nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének 

alapvető feltételei közé tartoznak a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását 

lehetővé tevő családtámogatási ellátások, az elérhető és megfelelő minőségű gyermekgondozási, 
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illetve a gondozásra szoruló családtag ellátását segítő szolgáltatások, valamint a családi 

kötelezettségeket rugalmasan figyelembe vevő munkaszervezetek és foglalkoztatási formák 

elterjesztése. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő  

 

A nők és férfiak foglalkoztatási arányainak jelenlegi képe a képzettségi különbözőségekből fakad. A 

településnek stratégiát kell kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a nők megjelenjenek hivatalosan is a 

munkaerőpiacon, hiszen most is jelen vannak, csak az alkalmi és háztáji munkák nem 

transzparensek a rendszerben. A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják 

felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés és a munka 

összeegyeztethetetlensége. A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában 

egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli 

túlterheltségéről.  

Szerepen bölcsőde és családi napközi nem működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, 

férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. 

Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. 

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában 

megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében 

előadást tartanak a védőnők. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a 

kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon.  

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő koordinálja a terhesség 

idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a 

várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő 

fogadása. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között 

egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, 

hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva 

gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet 

számára pedig a segítségnyújtást.  

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha 

olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább 

súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők 

száma ennél jóval magasabb.  
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Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen 

nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket 

kell tenni. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások helyben nem érhetőek el. A családsegítő 

szolgálattól kérnek segítséget a krízis helyzetben kerülők, illetve a családgondozó az, aki ezt 

leghamarabb észleli. Anyaotthont, átmeneti szállást keres a családgondozó, amibe az utaztatást 

segítette már több alkalommal az önkormányzat. 

A családok önként kérhetik felvételüket az anyaotthonokba, személyesen, telefonon vagy 

levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz 

lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt 

terhesség, egyéb. Anyaotthon a település közelében nincs, legközelebb Debrecenben, 

Nyíregyházán található. 

Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A 

gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, 

ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban 

részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az 

intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék.  

A településen krízis helyzet esetén a jelzőrendszer tagjai összeülnek és azonnali segítséget 

dolgoznak ki. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A települési önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között négy nő 

foglal helyet. A nemzetiségi önkormányzat 3 képviselőjéből egy sem nő.   Az önkormányzati hivatal 

és a közoktatási intézmények többségében női alkalmazottakat foglalkoztatnak.  

Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek között merev 

nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, 

különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi 

jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat követ. Nincs kimutatás, elemzés az intézményekben 

az egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint a felvételi jelentkezések nemek 

szerinti eloszlásáról. 

 

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

kezdeményezések 

 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Szerepen nem jellemzőek, ezért az önkormányzat 

tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

 

 

 



44 

5.8 Kulcsproblémák összegzése 

Kulcsproblémák 
Jellemző-e a 
településre? 

Igényel-e 
beavatkozást? 

Van-e nemekre érzékeny adatgyűjtés, elemzés és értékelés az 
önkormányzat által felügyelt minden szakterületen? 

nincs igen 

Van-e a településen célzottan a nők elleni erőszak áldozataival 
foglalkozó ellátás? 

nincs nem 

Biztosított-e a gyermeküket egyedül nevelő nők rugalmas 
munkavégzése az önkormányzati intézményekben? 

igen nem 

Alkalmazkodnak-e az önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási, 
szociális intézmények a nők foglalkoztatási igényeihez? 

igen nem 

Biztosított-e a nők részvétele a helyi döntéshozatalban? igen nem 

 

5.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák 
Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 
Kapcsolódó intézkedés 

címe 

Nők helyzete 

Elérhető és megfelelő 
minőségű 
gyermekgondozás  

Nők részmunkaidős 
foglalkoztatásának 
támogatása (4 órás 
munkarend) 

Munkalehetőség 
biztosítása 

Gondozásra szoruló 
családtagok ellátását 
segítő szolgáltatások 
hiánya 

Olyan képzési programok 
beindítása, mely a nőket 
folyamatosan vezeti vissza ( 
be) a munka világába 

Szociális gondozó 
képzés indítása 
helyben 

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

Nők részmunkaidős 
foglalkoztatásának 
támogatása (4 órás 
munkarend) 

 

Közszférában 4 órás 
munkalehetőség 
biztosítása 

Az önkormányzat által 
fenntartott oktatási 
intézményekbe a 
felügyelet nem 
alkalmazkodik a 
munkaidőhöz, nem 
támogatja megfelelően a 
nők munkába állását 

Óvoda, iskola korábbi 
nyitása, felügyelet biztosítása 
a nők munkakezdéséhez 
alkalmazkodva az 
önkormányzati fenntartású 
intézményekben előzetes 
egyeztetéssel 

Önkormányzati 
fenntartású 
intézmény nyitásának 
módosítása 

Célzott adatgyűjtés hiánya 
a nőkre vonatkozóan 
(nőket ért erőszak, 
kapcsolatrendszeren 
belüli erőszak, 
munkanélküliség, stb.)  

Célzott adatgyűjtés a nők 
helyzetéről, a nők 
esélyegyenlőségét támogató 
adatbázis létrehozása, mely 
segíti, hogy célzott 
intézkedések születhessenek 
a célcsoportra vonatkozóan 

HEP fórumon belül 
adatgyűjtő és –elemző 
munkacsoport 
létrehozása 



45 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  

Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok 

fokozatosan középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió 

a tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák 

fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 

1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. Az ageizmus az 

életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az idősekkel 

szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Habár a társadalom egy jelentős csoportját 

érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az élet számos 

területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek 

foglalkoztatásbeli diszkriminációja. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális 

ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. 

törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a 

magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a 

foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú 

megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 

 

6. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

  
Nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
Nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
Összes nyugdíjas 

2008 163 231 394 

2009 153 218 371 

2010 143 206 349 

2011 151 204 355 

2012 147 192 339 

2013 146 188 334 

2014 139 175 314 

2015 128 167 295 

2016. n.a n.a n.a 

2017. n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. Összességében  

elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma. Ez a 

mutató egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, a nők magasabb 

életkort élnek meg, mint a férfiak. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A munkanélküliségi ráta a településen meghaladja az országos átlagot, emelkedés tapasztalható az 

50 év feletti munkanélküliek számában. A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az 

idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti 

megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja 

munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg 
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segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 

50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A szociális alapszolgáltatások közül elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres segítségnyújtás, 

házi segítségnyújtás. A nappali ellátások keretében lehetőség van az időskorúak ellátására, a 2008-

ban elkészült „Életház” Nappali ellátó intézményben. 

Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A 

településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés a 20 km-re fekvő Püspökladányban vehető 

igénybe, kórházi ellátás igénybe vételére az 50 km-re fekvő Berettyóújfaluban van lehetőség.  

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára részben biztosított, autóbusz 

megálló van a településen, problémát okoz, hogy csak a település központjában. Vasúti 

közlekedési lehetőség is biztosított. 

 

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

Idősek  napja, informatika oktatás, nyugdíjas klub, kórus, kirándulások, stb. 

 

6.5 Kulcsproblémák összegzése 

Kulcsproblémák 
Jellemző-e a 

településre? 

Igényel-e 

beavatkozást? 

Biztosított-e a településen az egészségügyi és szociális szolgáltatások 

összehangolása az idősödők és az idősek szükségleteinek és érdekeinek 

figyelembe vételével? 

igen nem 

Biztosított-e a településen az idősek élethosszig való tanulásának 

támogatása, a digitális tananyagok hozzáférhetőségének biztosításával? 
nem igen 

Biztosított-e a településen az idősek társadalmi, kulturális, civil életben 

való aktív részvétele? 
részben igen 

Meghaladja-e a településen az 50 év felettiek körében a regisztrált 

munkanélküliek számaránya a 10 százalékot? 
nem igen 

Biztosított-e az idősek részvétele a helyi döntéshozatalban? nem igen 

 

 

 

6.6  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák 
Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

Kapcsolódó intézkedés 

címe 

Idősek 

helyzete 

Tömegközlekedés nehezen 

hozzáférhető. Igény lenne 

több autóbusz megállóra, 

többek között a település 

határában lévő  temetőnél, 

Buszvárók , autóbusz öblök 

kiépítéséhez kapcsolódó 

pályázatok figyelése és célzott 

források bevonása 

Buszvárók kiépítése 
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de ez nem került még 

kialakításra 

Buszjáratok gyakoribb 

indítása Püspökladány és 

Sárrétudvari felé, hogy az 

idősek számára könnyebben 

megközelíthetően legyenek 

a közeli települések. 

Busz közlekedés fejlesztése 

érdekében a Volán társasággal 

kapcsolat felvétel  és egyeztetés 

a járatok sűrítése érdekében. 

Egyenlőbb esélyű 

közlekedést 

mindenkinek! 

Az idősek társadalmi, 

kulturális, civil életben való 

aktív részvételének 

biztosítása nem megoldott, 

ezáltal a szabadidő hasznos 

eltöltésére sincs meg 

minden lehetőségük, nem 

biztosítottak az aktív 

idősödés feltételei 

Nyugdíjas egyesület 

elismerésének, munkájának 

nagyobb támogatása,  

Pályázati lehetőségek 

felkutatása, munkájuk 

elismerése 

 Az idősek részvétele a helyi 

döntéshozatalban nem 

megfelelően biztosított, 

ezáltal a helyi közügyekben 

való részvétel által nem 

biztosított az egyenlő esélyű 

hozzáférésük 

Az idősek helyi döntéshozatalba 

való bevonása a HEP Fórum 

által 
Idősek bevonása a helyi 

közéletbe 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a 

fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 

minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és 

társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  

Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése 

fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 

ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil 

szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet 

vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei 

kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. A fogyatékos 

emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok 

óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja. Mint 

általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás 

az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és 

végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a 



48 

fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat 

emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, 

speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a 

fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az 

esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 

Már a gyermekek nevelésénél figyelembe kellene venni, hogy megismerjék, elfogadják a másságot, 

megismerjék a fogyatékos embereket, egyenjogú emberként kezeljék és ne „csodabogárnak” 

nézzék. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket 

az önkormányzat nem nyújt. A törvényben szabályozott ellátásokat vehetik igénybe pl: emelt 

családi pótlék, súlyos mozgáskorlátozottak kedvezménye, fogyatékossági támogatás. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése nagyrészt megoldott, az 

egészségház épületében az akadálymentesítés még nem valósult meg, 2015. évben lett pályázat 

benyújtva a fejlesztésre. A település méretéből adódóan a fogyatékos személyek, hajléktalanok, 

pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek helyi ellátása, valamint a fogyatékos emberek szociális 

szakellátása helyben részben megoldott. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat által van ellátva a demens ellátás, támogató szolgáltatás, pszichiátriai 

betegek ellátása. Intézményesített keretek között Hosszúhát település részen Pszichiátriai Betegek 

és Értelmi Fogyatékosok Otthona van. A fogyatékos emberek számára a család a fő ellátó, 

gondozó. 

 

 

7.4 Kulcsproblémák összegzése 

Kulcsproblémák 
Jellemző-e a 

településre? 

Igényel-e 

beavatkozást? 

A közszférában arányuknak megfelelő mértékben dolgoznak-e 

fogyatékkal élő munkavállalók a településen? 
nem igen 

Az önkormányzat által fenntartott tömegközlekedési rendszerek 

megfelelnek-e az egyenlő hozzáférés követelményeinek? 
igen nem 

Biztosított-e az akadálymentesítés az önkormányzati intézményekben? részben igen 

A szociális alapellátás szolgáltatásai hozzáférhetőek és elérhetőek-e a 

fogyatékkal élő emberek számára? 
részben igen 

A szociális szakellátás szolgáltatásai segítik-e a fogyatékkal élő 

emberek rehabilitációját? 
részben igen 
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7.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák 
Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása 

Kapcsolódó intézkedés 

címe 

Fogyatékkal 

élők helyzete 

Fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának bővítése 

új gazdasági szereplők 

bevonásával a település 

vonatkozásában 

Kapcsolatfelvétel országos 

szervezetekkel, potenciális 

foglalkoztatók felkeresése, ez 

által új lehetőségek keresése a 

hátránykompenzáció 

érdekében 

Foglalkoztatás bővítése 

a fogyatékkal élők 

számára 

Fogyatékkal élők civil 

szervezetének nagyobb 

nyilvánossága, támogatása 

nem megoldott a 

településen 

Közismertté tenni a helyi 

fogyatékkal élőket bevonó civil 

szervezeteket 

Nyilvánosság, 

pályázatok figyelése 

Egészségügyi ellátás 

elérhetőbbé tétele a 

településen 

Házi gyógytorna 

megszervezése, vérvétel 

helyben szakmai szervek 

bevonásával, egyeztetés a 

szereplőkkel 

Háziorvos bevonása a 

HEP fórumba 

Tanulási lehetőségek 

elérhetővé tétele a 

célcsoport számára a 

településen 

Távoktatás lehetőségének 

felmérése, adatgyűjtés szakmai 

szervezetek bevonásával 

Erőforrások felmérése 

 

Védőnői szolgálat  

elérhetőbbé tétele a 

településen  

Akadálymentesítés megoldása  Pályázati lehetőségek 

felkutatása 
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8. Helyi partnerség 

 

A 3-7. pontban szereplő célcsoportok élethelyzetének javításával kapcsolatban együttműködő civil, egyházi 

szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések bemutatása: 

 

Partner megnevezése 
Az együttműködés 

területe 

Érintett esélyegyenlőségi 

célcsoportok 

Az együttműködés 

formája 

Szerep SE Hátrányos helyzetű 

gyerekek 

szabadidejének 

hasznos eltöltése 

Mélyszegénységben élők, 

romák 

Szabadidős sport 

tevékenység biztosítása. 

Egészséges életmódra 

nevelés. 

Szerepi Református 

Egyházközség 

Hátrányos helyzetű 

gyerekek 

szabadidejének 

hasznos eltöltése 

Mélyszegénységben élők, 

romák 

Szabadidő eltöltése, 

hitéletre nevelés 

Napsugár Nyugdíjas 

Egyesület 

Idősek részére 

szabadidős programok 

szervezése 

Idősek, nyugdíjasok Szabadidős programok 

szervezése 

Szerepi Polgárőr 

Egyesület 

komplex komplex alkalomszerű 

Életház Nappali Ellátó 

Intézmény 

Szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

Idősek, nyugdíjasok Alkalomszerű 

Családsegítő Szolgálat Szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

Mélyszegénységben élők, 

romák, Fogyatékosok 

Alkalomszerű 

Szerepi ÉKE Egyesület Mélyszegénységben 

élők, romák  

szabadidejének 

hasznos eltöltése 

Mélyszegénységben élők, 

romák 

Szabadidő eltöltése, 

hitéletre nevelés 

Hamvas Hagyományőrző 

Népdalkör 

komplex komplex alkalomszerű 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek bevonásának eszközei és eljárásai a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába. 

 

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 

tagjainak kiválasztása és összehívása.  
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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. 

 

b) Az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat tevőleges bevonásával történt, 

az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét.  

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges 

hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő 

testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. Az esélyegyenlőségi 

program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges 

megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába  

esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni. 



Intézkedési terv 

1. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek meghatározása Kapcsolódó intézkedés címe Sorszám 

1.  

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Alacsony iskolázottság. Magas a 

településen nyilvántartott 

álláskeresők közül a 8. általános 

iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők száma. 

Ösztönzés az általános iskola befejezésére. 

Képző szervek bevonása, kapcsolattartás a Türr 

István Képző és Kutató Intézettel, Munkaügyi 

Központtal felzárkóztató programok kapcsán. 

Felnőtt képzés támogatása 1./1 

A szakma hiánya nehezíti az 

elhelyezkedést a munkaerő-piacon. 

Ösztönzés a tovább tanulásra, szakmaszerzésre 

képző szervek és célzott források bevonásával. 

helyben. Kapcsolattartás képző szervekkel pl: TKKI. 

Képzések szervezése  1./2 

Az informatikai jártasság hiánya 

nehezíti a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférést, 

munkaszerzést. 

Információs társadalomba való integráció 

elősegítése tanfolyamok szervezésével 

(pályázatfigyelés és célzott források bevonása ezen 

a területen) 

Informatikai tanfolyamok szervezése 1./3 

Magas a munkanélküliek száma és 

aránya a település lakosságához 

viszonyítva. 

Foglalkoztatás bővítése leginkább a 

közfoglalkoztatásban részt vevők számának 

emelésével. 

Munkahelyteremtés, elsősorban 

közfoglalkoztatás keretében. 

1./4 

Kialakult szegregációs területek  EFOP-1.6.2-16 pályázat Szegregátumok megszüntetése 1./5 

2.  

Gyermekek 

Iskolai lemorzsolódás, 

igazolatlan iskolai hiányzások 

magam száma és aránya a 

Jelzőrendszer hatékony működtetése,a 

hiányzások okainak feltárása adatgyűjtéssel, 

egyeztetés szociális szakemberekkel és 

Aktív együttműködés a szociális 

szakemberekkel 

2./1 
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gyermekek körében. cselekvési terv kialakítása a hiányzások 

csökkentése érdekében 

Magas a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma településen, de 

számukra nem adott minden 

lehetőség, hogy hozzáférjenek 

bizonyos hátránykompenzáló 

ellátásokhoz 

Ingyenes tankönyv, ingyenes, illetve kedvezményes 

étkeztetés biztosítása az oktatási intézményekben 

célzott pályázati források, támogatások 

bevonásával 

Gyermekjóléti ellátások biztosítása 2./2 

A továbbtanulási mutatók 

alacsonyak a gyermekek körében, 

így újratermelődik az a 

munkanélküli réteg, aki alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezik 

Ösztönzés a továbbtanulásra, magasabb 

képzettség megszerzésére 

Tájékoztatók továbbtanulási 

lehetőségekről, ösztöndíj programokról 

2./3 

Az óvodai udvari játékok rossz 

állapota miatt a gyermekek 

fejlődése nem biztosított egyenlő 

esélyekkel 

Kapcsolódó pályázatok  figyelése, célzott források 

bevonása lehetőségek szerint az óvodai játékok 

renoválására 

Óvodai játékok felújítása 2./4 

 

A játszótéri játékok rossz állapota 

miatt nem biztosított egyenlő 

esélyekkel a gyermekek hasznos 

szabadidő eltöltésének lehetősége 

Kapcsolódó pályázatok  figyelése, célzott források 

bevonása lehetőségek szerint a játszótéri játékok 

renoválására 

Játszótér felújítása 2./5 

3.  

Nők 

Elérhető és megfelelő minőségű 

gyermekgondozás  

Nők részmunkaidős foglalkoztatásának 

támogatása (4 órás munkarend) 

Nők munkalehetőségének biztosítása 3./1 

Gondozásra szoruló családtagok 

ellátását segítő szolgáltatások 

hiánya 

Olyan képzési programok beindítása, mely a 

nőket folyamatosan vezeti vissza ( be) a munka 

világába 

Szociális gondozó képzés indítása 

helyben 

3./2 

Gyermekvállalás és a munkahely 

összeegyeztethetősége komoly 

probléma a nők elhelyezkedése 

Nők részmunkaidős foglalkoztatásának 

támogatása (4 órás munkarend) 

 

Közszférában 4 órás munkalehetőség 

biztosítása 

3./3 
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szempontjából a településen. 

 

Az önkormányzat által 

fenntartott oktatási 

intézményekbe a felügyelet nem 

alkalmazkodik a munkaidőhöz, 

nem támogatja megfelelően a 

nők munkába állását 

Óvoda, iskola korábbi nyitása, felügyelet 

biztosítása a nők munkakezdéséhez 

alkalmazkodva az önkormányzati fenntartású 

intézményekben előzetes egyeztetéssel 

Önkormányzati fenntartású intézmény 

nyitásának módosítása 

3./4 

Célzott adatgyűjtés hiánya a nőkre 

vonatkozóan (nőket ért erőszak, 

kapcsolatrendszeren belüli erőszak, 

munkanélküliség, stb.)  

Célzott adatgyűjtés a nők helyzetéről, a nők 

esélyegyenlőségét támogató adatbázis létrehozása, 

mely segíti, hogy célzott intézkedések 

születhessenek a célcsoportra vonatkozóan 

HEP fórumon belül adatgyűjtő és –elemző 

munkacsoport létrehozása 

3./5 

4.  

Idősek 

Tömegközlekedés nehezen 

hozzáférhető. Igény lenne több 

autóbusz megállóra, többek között 

a település határában lévő  

temetőnél, de ez nem került még 

kialakításra 

Buszvárók , autóbusz öblök kiépítéséhez 

kapcsolódó pályázatok figyelése és célzott források 

bevonása 

Buszvárók kiépítése 4./1 

Buszjáratok gyakoribb indítása 

Püspökladány és Sárrétudvari felé, 

hogy az idősek számára 

könnyebben megközelíthetően 

legyenek a közeli települések. 

Busz közlekedés fejlesztése érdekében a Volán 

társasággal kapcsolat felvétel  és egyeztetés a 

járatok sűrítése érdekében. 

Egyenlőbb esélyű közlekedést 

mindenkinek! 

4./2 

Az idősek társadalmi, kulturális, 

civil életben való aktív 

részvételének biztosítása nem 

megoldott, ezáltal a szabadidő 

hasznos eltöltésére sincs meg 

minden lehetőségük, nem 

biztosítottak az aktív idősödés 

Nyugdíjas egyesület elismerésének, munkájának 

nagyobb támogatása,  

Pályázati lehetőségek felkutatása, 

munkájuk elismerése 

4./3 
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feltételei 

 Az idősek részvétele a helyi 

döntéshozatalban nem 

megfelelően biztosított, ezáltal a 

helyi közügyekben való részvétel 

által nem biztosított az egyenlő 

esélyű hozzáférésük 

Az idősek helyi döntéshozatalba való bevonása a 

HEP Fórum által 

Idősek bevonása a helyi közéletbe 4./4 

5.  

Fogyatékkal 

élők 

Fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának bővítése új 

gazdasági szereplők bevonásával a 

település vonatkozásában 

Kapcsolatfelvétel országos szervezetekkel, 

potenciális foglalkoztatók felkeresése, ez által új 

lehetőségek keresése a hátránykompenzáció 

érdekében 

Foglalkoztatás bővítése a fogyatékkal élők 

számára 

5./1 

Fogyatékkal élők civil 

szervezetének nagyobb 

nyilvánossága, támogatása nem 

megoldott a településen 

Közismertté tenni a helyi fogyatékkal élőket 

bevonó civil szervezeteket 

Nyilvánosság, pályázatok figyelése 5./2 

Egészségügyi ellátás elérhetőbbé 

tétele a településen 

Házi gyógytorna megszervezése, vérvétel helyben 

szakmai szervek bevonásával, egyeztetés a 

szereplőkkel 

Háziorvos bevonása a HEP fórumba 5./3 

Tanulási lehetőségek elérhetővé 

tétele a célcsoport számára a 

településen 

Távoktatás lehetőségének felmérése, adatgyűjtés 

szakmai szervezetek bevonásával 

Erőforrások felmérése 5./4 

 
Védőnői szolgálat elérhetőbbé 

tétele a településen 

Akadálymentesítés Egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői 

szolgálat elérhetőbbé tétele 

5./5 
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2. Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

1./1 

 

Az intézkedés címe Felnőtt képzés támogatása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya 

Célérték Általános iskola befejezése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Közoktatási Esélyegyenlőségi terv 

Az intézkedés tartalma 

Ösztönzés az általános iskola befejezésére. 

Képző szervek bevonása, kapcsolattartás a Türr István Képző és Kutató 

Intézettel, Munkaügyi Központtal felzárkóztató programok kapcsán. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Jelentkezők száma 8. ált. befejezésére 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Infrastruktúra megléte 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Szakma tanulásra jelentkeznek 
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1./2 

 

Az intézkedés címe Képzések szervezése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Szakképzetlen munkanélküliek, gazdaságilag inaktívak 

Célérték Szakma tanulása 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Részben sikerült elérni ezt a célt 2015-ig) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Munkanélküliségi statisztikák 

Az intézkedés tartalma 
Ösztönzés a tovább tanulásra, szakmaszerzésre képző szervek és célzott források 

bevonásával. helyben. Kapcsolattartás képző szervekkel pl: TKKI. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Szakma megléte 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Képzési támogatás 

Infrastruktúra 

Pályázati lehetőség 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Csökken a munkanélküliek száma 
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1./3 

 

Az intézkedés címe Informatikai tanfolyamok szervezése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Információs társadalomba való integráció hiánya 

Célérték Számítógép kezelői ismeretek elsajátítása 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30.  (Pályázati forrás hiánya miatt nem teljesült) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns. 

Az intézkedés tartalma 
Információs társadalomba való integráció elősegítése tanfolyamok szervezésével 

(pályázatfigyelés és célzott források bevonása ezen a területen) 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Elhelyezkedési esélyek nőnek 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Képző szerv 

Infrastruktúra biztosítása 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Társadalmi fenntarthatóság 
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1./4 

 

Az intézkedés címe Munkahelyteremtés, elsősorban közfoglalkoztatás keretében. 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Romák és/vagy mélyszegénységben élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Magas a településen a munkanélküliek aránya 

Célérték Foglalkoztatottak számának emelése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018 június 30. (részben teljesült a start munkaprogramok segítségével) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Szerep Községi Önkormányzat 2014 évi költségvetése 

Az intézkedés tartalma 
Foglalkoztatás bővítése leginkább a közfoglalkoztatásban részt vevők számának 

emelésével. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Regisztrált munkanélküliek száma csökken 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Anyagi lehetőségek, elsősorban pályázati forrásból 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Értékteremtő közmunkaprogramok 
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1./5 

 

Az intézkedés címe Szegregációs területek megszüntetése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Romák, mélyszegénységben élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 

településen belül a különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. 
lakóhelye erősen elkülönül egymástól, jövedelmi viszonyok és a települési 
infrastruktúra lényeges egyenlőtlensége 

Célérték 
Ösztönzés az általános iskola befejezésére, gazdasági aktivitásra, jobb 
életkörülmények elérésére 
 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Esélyegyenlőségi Program 

Az intézkedés tartalma Foglalkoztatás bővítése, ösztönzés az általános iskola befejezésére 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Elhelyezkedési esélyek nőnek 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

EFOP szegregált pályázat 

EFOP-1.6.2-16 pályázat 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Társadalmi felzárkóztatás segítése 
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2./1 

 

Az intézkedés címe Aktív együttműködés a szociális szakemberekkel 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Gyermekek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 

Magas az igazolatlan hiányzások száma az iskolában 

Célérték Iskolai mulasztások csökkenése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018.szeptember 1. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Iskola SzMSz-e 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 

Az intézkedés tartalma 

Jelzőrendszer hatékony működtetése,a hiányzások okainak feltárása 

adatgyűjtéssel, egyeztetés szociális szakemberekkel és cselekvési terv 

kialakítása a hiányzások csökkentése érdekében 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Iskolai hiányzások csökkenése 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Aktív együttműködéssel csökkenthető a mulasztott órák száma 
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2./2 

 

Az intézkedés címe Gyermekjóléti ellátások biztosítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Gyermekek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Nem megfelelő a hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

Célérték hátrányok enyhítése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Pályázati forrás hiánya miatt nem teljesült) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Törvényekkel 

Helyi rendeletekkel 

Kormányzati Intézkedésekkel 

Az intézkedés tartalma 
Ingyenes tankönyv, ingyenes, illetve kedvezményes étkeztetés biztosítása az 

oktatási intézményekben célzott pályázati források, támogatások bevonásával 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának csökkentése 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Állami támogatások 

Pályázati lehetőségek 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Pályázati lehetőségek (IPR) mellett fenntartható 
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2./3 

 

Az intézkedés címe Tájékoztatók továbbtanulási lehetőségekről, ösztöndíj programokról 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Gyermekek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Szakma nélküli munkanélküliek magas száma 

Célérték Továbbtanuló gyerekek számának emelkedése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma 
Ösztönzés a továbbtanulásra, magasabb képzettség megszerzésére tájékoztató 

alkalmak megtervezésével, szervezésével 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Pályakezdő álláskeresők száma csökken 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati, ösztöndíj programok 

Infrastruktúra 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Aktív gazdasági szereplők  
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2./4 

 

Az intézkedés címe Óvodai játékok felújítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Gyermekek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
óvodai udvari játékok rossz állapota 

Célérték pályázati forrásból felújítása, bővítése a játékoknak 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Pályázati forrás hiánya miatt nem teljesült) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Településrendezési terv 

Óvodai házirend 

Az intézkedés tartalma 
Kapcsolódó pályázatok  figyelése, célzott források bevonása lehetőségek szerint 

az óvodai játékok renoválására 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Gyermekek szabadidejüket el tudják tölteni a játszótéren, óvodába biztosított a 

szabadban való foglalkozásuk 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Anyagi lehetőségek, pályázati források 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Állagmegóvás 
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2./5 

 

Az intézkedés címe Játszótér felújítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Gyermekek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
játszótéri játékok rossz állapota 

Célérték pályázati forrásból felújítása, bővítése a játékoknak 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Pályázati forrás hiánya miatt nem teljesült) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Településrendezési terv 

Az intézkedés tartalma 
Kapcsolódó pályázatok  figyelése, célzott források bevonása lehetőségek szerint 

az játszótéri játékok renoválására 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Gyermekek szabadidejüket el tudják tölteni a játszótéren, óvodába biztosított a 

szabadban való foglalkozásuk 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Anyagi lehetőségek, pályázati források 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Állagmegóvás 
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3./1 

 

Az intézkedés címe Nők munkalehetőségének biztosítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Nők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Nők részmunkaidős foglalkoztatása 

Célérték Munkanélküli nők számának csökkentése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Esélyegyenlőségi Program 

Az intézkedés tartalma Közszférában 4 órás munkalehetőség biztosítása 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Csökken a nyilvántartott munkanélküliek körében a nők száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati forrás 

Képző szervek 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Nők aktív szereplői a gazdaságnak 
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3./2 

 

Az intézkedés címe Szociális gondozó képzés indítása helyben 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Nők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 

Olyan képzési programok beindítása, mely a nőket folyamatosan vezeti 

vissza ( be) a munka világába 

Célérték Munkanélküli nők számának csökkentése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Esélyegyenlőségi Program 

Az intézkedés tartalma Képzések szervezése helyben 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Csökken a nyilvántartott munkanélküliek körében a nők száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati forrás 

Képző szervek 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Nők aktív szereplői a gazdaságnak 
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3./3 

 

Az intézkedés címe Közszférában 4 órás munkalehetőség biztosítása  

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Nők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
GyES mellett nem dolgoznak a nők 

Célérték 4 órás foglalkoztatás szorgalmazása 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma Nők részmunkaidős foglalkoztatásának támogatása (4 órás munkarend) 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Több nő foglalkoztatása, GyES után könnyebben állnak munkába 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Munkahelyi átszervezések 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Társadalmi fenntarthatóság 
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3./4 

 

Az intézkedés címe Önkormányzati fenntartású intézmény nyitásának módosítása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Nők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
7 óra 30-tól van nyitva a település óvodája, iskolája 

Célérték 7 órától legyen nyitva a település oktatási intézményei 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Közoktatási esélyegyenlőségi terv 

SzMSz (Óvoda, Iskola) 

Az intézkedés tartalma 
Egyeztetés intézmény vezetőkkel, fenntartókkal. Közösen megbeszélni a 

módosítás lehetőségét 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Oktatási intézmények 7 órától nyitnak 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Infrastrukturális feltételek megléte 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Szülői visszajelzések 
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3./5 

 

Az intézkedés címe HEP fórumon belül adatgyűjtő és –elemző munkacsoport létrehozása 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Nők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Nincsenek adatok települési szinten a nők helyzetéről 

Célérték Adatgyűjtés 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma 

Célzott adatgyűjtés a nők helyzetéről, a nők esélyegyenlőségét támogató 

adatbázis létrehozása, mely segíti, hogy célzott intézkedések születhessenek a 

célcsoportra vonatkozóan 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Adatok a nők települési helyzetéről 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

HEP fórum 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Statisztikai adatok megléte 
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4./1 

 

Az intézkedés címe Buszvárók kiépítése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Idősek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Buszvárók, temető nehezen megközelíthető az idősek számára 

Célérték 
A településen legalább egy buszváró kialakítása, Volán járatnak megálló 

kialakítása a temetőnél 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Településrendezési terv 

Az intézkedés tartalma 
Buszvárók , autóbusz öblök kiépítéséhez kapcsolódó pályázatok figyelése és 

célzott források bevonása 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Idősek elégedettsége, temetőbe gyakrabban kijuthatnak 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Pályázati forrásból anyagi támogatással 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Hosszútávon fenntartható és biztosított a tömegközlekedés a településen 
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4./2 

 

Az intézkedés címe Egyenlőbb esélyű közlekedést mindenkinek! 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Idősek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 

Kevés busz megy át a településen, ezáltal a távolabbi szolgáltatások 

korlátozottan érhetőek el 

Célérték Gyakoribb busz járat  

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Pályázati forrás hiánya miatt nem teljesült) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Volán menetrend 

Az intézkedés tartalma 
Busz közlekedés fejlesztése érdekében a Volán társasággal kapcsolat felvétel  és 

egyeztetés a járatok sűrítése érdekében. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Lakosság könnyebben jut a közszolgáltatásokhoz 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Tömegközlekedést igénybe vevők számának függvénye 
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4./3 

 

Az intézkedés címe Pályázati lehetőségek felkutatása, munkájuk elismerése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Idősek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Napsugár Nyugdíjas Egyesület nem elég aktív 

Célérték Idősek szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltésének biztosítása 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Egyesület SzMSz-e 

Az intézkedés tartalma 
Nyugdíjas egyesület elismerésének, munkájának nagyobb támogatása, pályázati 

források bevonása 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Több szabadidős program az idősek számára 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Pályázati erőforrás 

Humán erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Társadalmi fenntarthatóság 

 



74 

4./4 

 

Az intézkedés címe Idősek bevonása a helyi közéletbe 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Idősek 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Nincsenek képviselve az idősek a helyi döntéshozatalban 

Célérték Aktív részvétel, javaslat, véleményezés az időseket érintő döntésekhez 

Célérték elérésének 

dátuma 

2018. (Részben teljesült – Havonta nyílt ülés, ahol elmondhatják véleményüket, 

rendezvényeken való rendszeres részvétel) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Szerep Községi Önkormányzat SzMSz-e 

Az intézkedés tartalma 
Részvétel, véleményezés 

HEP fórumba bevonásuk 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Kedvező döntések, véleményük figyelembe vétele 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Társadalmi fenntarthatóság 

 



75 

5./1 

 

Az intézkedés címe Foglalkoztatás bővítése a fogyatékkal élők számára 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Fogyatékkal élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Fogyatékosok foglalkoztatásának lehetősége alacsony 

Célérték Kapcsolat felvétel országos szervezetekkel, foglalkoztatók felkeresése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma 
Kapcsolatfelvétel országos szervezetekkel, potenciális foglalkoztatók felkeresése, 

ez által új lehetőségek keresése a hátránykompenzáció érdekében 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Elhelyezkedés esélyeinek javítása 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati lehetőség 

Infrastruktúra 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Foglalkoztatottak számának emelkedése, életszínvonal emelkedése 
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5./2 

 

Az intézkedés címe Nyilvánosság, pályázatok figyelése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Fogyatékkal élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
A lakosság nem ismeri eléggé a helyben működő civil szervezeteket 

Célérték Civil szervezetek megismertetése 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma Közismertté tenni a helyi fogyatékkal élőket bevonó civil szervezeteket 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

munkaterv 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

társadalmi együttműködések révén 
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5./3 

 

Az intézkedés címe Háziorvos bevonása a HEP fórumba 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Fogyatékkal élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 

Egészségügyi ellátások nehezebben hozzáférhetőek a közlekedési nehézségek 

miatt 

Célérték Egészségügyi ellátások otthoni igénybevétele 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018.június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma 
Házi gyógytorna megszervezése, vérvétel helyben szakmai szervek bevonásával, 

egyeztetés a szereplőkkel 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Szakellátások igénybevétele nő 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Többe veszik igénybe az ellátásokat 

 



78 

5./4 

 

Az intézkedés címe Erőforrások felmérése 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Fogyatékkal élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Távoktatás lehetőségének felmérésének hiánya 

Célérték Képzés biztosítása, elérhetősége a fogyatékkal élők részére is 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Nem releváns 

Az intézkedés tartalma 
Távoktatás lehetőségének felmérése, adatgyűjtés szakmai szervezetek 

bevonásával 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Távoktatásba való részvétele a fogyatékosoknak 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati lehetőség 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Fogyatékkal élők nagyobb eséllyel tudnak munkát vállalni 
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5./5 

 

Az intézkedés címe Egészségügyi alapellátást szolgáló védőnői szolgálat elérhetőbbé tétele 

Az intézkedés pontos 

célcsoportja 
Fogyatékkal élők 

Az intézkedés-

sel elérni 

kívánt cél 

Kiinduló 

érték 
Védőnői szolgáltatás nehezen hozzáférhető az akadálymentesítés hiánya miatt 

Célérték akadálymentesítés kialakítása 

Célérték elérésének 

dátuma 
2018. június 30. (Részben megvalósult 2016.-ban pályázat útján) 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Szerep Községi Önkormányzat Költségvetése 

Az intézkedés tartalma Védőnői szolgálat teljes felújítása  

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Beszámoló 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

Humán erőforrás 

Pályázati lehetőség  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

Fogyatékkal élők  

 

3. Ös
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4. szegző táblázat - Intézkedési Terv 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, meg-
nevezése 

A 
helyzetelemz
és 
következteté
seiben feltárt 
esélyegyenlő
ségi 
probléma 
meg-
nevezése 

Az intéz-
kedéssel 
elérni kívánt 
cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb 
stratégiai 
dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósítás
ának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményess
égét mérő 
indikátor (ok) 

Az intézkedés 
megvalósítás
ához 
szükséges 
erőforrások  
 

Az intézkedés 
eredményein
ek 
fenntartható
sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1./1 

Felnőtt képzés 
támogatása 

Alacsony 
iskolai 
végzettség. 
Magas a 
településen 
nyilvántartot
t álláskeresők 
közül a 8 
általános 
iskolai 
végzettséggel 
nem 
rendelkezők 
száma. 

Általános 
iskola 
befejezése 

Közoktatási  
Esélyegyenlős
égi terv 

Ösztönzés az 
általános iskola 
befejezésére 
Képző szervek 
bevonása, 
kapcsolattartás a 
TKKI-tel, 
Munkaügyi 
Központtal 
felzárkóztató 
programok 
kapcsán  

Tóthné 
Verő 

Tünde 

2018. június 
30. 

Jelentkezők 
száma 8. ált 
befejezésére 

Humán 
erőforrás 
Infrastruktúr
a megléte 

Szakma 
tanulásra 
jelentkeznek 

1./2 

Képzések 
szervezése  

A szakmai 
hiánya 
nehezíti az 
elhelyezkedé
st a 
munkaerő-

Szakma 
tanulása 

Munkanélküli
ségi 
statisztikák 

Ösztönzés  a 
továbbtanulásra, 
szalmaszerzésre 
képző szervek és 
célzott források 
bevonásával  

Tóthné 
Verő 

Tünde 

2018. június 
30. (részben 
sikerült 
elérni ezt a 
célt 2015-ig 

Szakma 
megléte 

Humán 
erőforrás  
Képzési 
támogatás  
Infrastruktúr
a 

Csökken a 
munkanélküli
ek száma 
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piacon helyben 
.kapcsolattartás 
képző szervekkel 
pl: TKKi 

Pályázati 
lehetőség 

1./3 

Informatikai 
tanfolyamok 
szervezése 

Az 
informatikai 
jártasság 
hiánya 
nehezíti a 
közszolgáltat
ásokhoz való 
egyenlő 
esélyű 
hozzáférést, 
munkaszerzé
st. 

Számítógé
p kezelői 
ismeretek 
elsajátítása 

Nem releváns 

Információs 
társadalomba 
való integráció 
elősegítése 
tanfolyamok 
szervezésével 
(pályázatfigyelés 
és célzott 
források 
bevonása ezen a 
területen) 

Tóthné 
Verő 

Tünde 

2018. június 
30. 
(Pályázati 
forrás hiánya 
miatt nem 
teljesült) 

Elhelyezkedé
si esélyek 
nőnek 

Humán 
erőforrás 

Képző szerv 

Infrastruktúr
a biztosítása 

Társadalmi 
fenntartható
ság 

1./4 

Munkahelyteremté
s, elsősorban 
közfoglalkoztatás 
keretében. 

Magas a 
munkanélküli
ek száma és 
aránya a 
település 
lakosságához 
viszonyítva. Foglalkozta

tottak 
számának 
emelése 

Szerep 
Községi 
Önkormányza
t 2014 évi 
költségvetése 

Ösztönzés az 
általános iskola 
befejezésére. 

Képző szervek 
bevonása, 
kapcsolattartás a 
Türr István Képző 
és Kutató 
Intézettel, 
Munkaügyi 
Központtal 
felzárkóztató 
programok 
kapcsán. 

Tóthné 
Verő 

Tünde 

2018. június 
30. (részben 
teljesült a 
start 
munkaprogr
amok 
segítségével) 

Regisztrált 
munkanélküli
ek száma 
csökken 

Humán 
erőforrás 

Anyagi 
lehetőségek, 
elsősorban 
pályázati 
forrásból 

Szakma 
tanulásra 
jelentkeznek 

1./5 

 
Szegregációs 
területek 

településen 
belül a 

Ösztönzés 
az Esélyegyenlős

Foglalkoztatás 
bővítése, 

Tóthné 
Verő 2018. június 

Elhelyezkedé
si esélyek 

EFOP-1.6.2-
Társadalmi 
fenntartható
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megszüntetése különböző 
társadalmi 
rétegek, 
etnikai 
csoportok 
stb. 
lakóhelye 
erősen 
elkülönül 
egymástól, 
jövedelmi 
viszonyok és 
a települési 
infrastruktúr
a lényeges 
egyenlőtlens
ége 

általános 
iskola 
befejezésé
re, 
gazdasági 
aktivitásra
, jobb 
életkörülm
ények 
elérésére 

 

égi Program ösztönzés az 
általános iskola 
befejezésére 

Tünde 30. nőnek,  16 ság 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
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2./1 

Aktív együttmű-
ködés a szociális 
szakemberekkel 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Iskolai 
mulasztások 
csökkenése 

Iskola SzMSz-
e 

Közoktatási 
Esélyegyenlős
égi Program 

Jelzőrendszer 
hatékony 
működtetése,
a hiányzások 
okainak 
feltárása 
adatgyűjtésse
l, egyeztetés 
szociális 
szakemberek
kel és 
cselekvési 
terv 
kialakítása a 
hiányzások 
csökkentése 
érdekében 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Jelentkezők 
száma 8. ált. 
befejezésére 

Humán 
erőforrás 

Aktív 
együttműköd
éssel 
csökkenthető 
a mulasztott 
órák száma 

2./2 

Gyermekjóléti 
ellátások 
biztosítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

hátrányok 
enyhítése 

Törvényekkel 

Helyi 
rendeletekkel 

Kormányzati 
Intézkedésekk
el 

Ingyenes 
tankönyv, 
ingyenes, 
illetve 
kedvezményes 
étkeztetés 
biztosítása az 
oktatási 
intézményekb
en célzott 
pályázati 
források, 
támogatások 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 
(Pályázati 
forrás hiánya 
miatt nem 
teljesült) 

Hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
lemorzsolódá
sának 
csökkentése 

Humán 
erőforrás 

Állami 
támogatások 

Pályázati 
lehetőségek 

Pályázati 
lehetőségek 
(IPR) mellett 
fenntartható 
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bevonásával 

2./3 

Tájékoztatók 
továbbtanulási 
lehetőségekről, 
ösztöndíj 
programokról 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Továbbtanul
ó gyerekek 
számának 
emelkedése 

Nem releváns 

Ösztönzés a 
továbbtanulásr
a, magasabb 
képzettség 
megszerzésére 
tájékoztató 
alkalmak 
megtervezésév
el, 
szervezésével 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Pályakezdő 
álláskeresők 
száma 
csökken 

Humán 
erőforrás 

Pályázati, 
ösztöndíj 
programok 

Infrastruktúr
a 

Aktív 
gazdasági 
szereplők  

2./4 

Óvodai játékok 
felújítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

pályázati 
forrásból 
felújítása, 
bővítése a 
játékoknak 

Településrend
ezési terv 

Óvodai 
házirend 

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

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 
(Pályázati 
forrás hiánya 
miatt nem 
teljesült) 

Gyermekek 
szabadidejük
et el tudják 
tölteni a 
játszótéren, 
óvodába 
biztosított a 

szabadban 
való 
foglalkozásuk 

Anyagi 
lehetőségek, 
pályázati 
források 

Állagmegóvás 
 

2./5 

Játszótér 
felújítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

pályázati 
forrásból 
felújítása, 
bővítése a 
játékoknak 

Településrend
ezési terv 

Kapcsolódó 
pályázatok  
figyelése, 
célzott 
források 
bevonása 
lehetőségek 
szerint az 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 
(Pályázati 
forrás hiánya 
miatt nem 
teljesült) 

Gyermekek 
szabadidejük
et el tudják 
tölteni a 
játszótéren, 
óvodába 
biztosított a 

Anyagi 
lehetőségek, 
pályázati 
források 

Állagmegóvás 
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játszótéri 
játékok 
renoválására 

szabadban 
való 
foglalkozásuk 

III. A nők esélyegyenlősége 
3./1 

Nők munka-
lehetőségének 
biztosítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Munkanélküli 
nők 
számának 
csökkentése 

Esélyegyenlő
ségi Program 

Közszférába
n 4 órás 
munkalehet
őség 
biztosítása 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Csökken a 
nyilvántartot
t 
munkanélküli
ek körében a 
nők száma 

Humán 
erőforrás 

Pályázati 
forrás 

Képző 
szervek 

Nők aktív 
szereplői a 
gazdaságnak 

3./2 

Szociális gondozó 
képzés indítása 
helyben 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Munkanélküli 
nők 
számának 
csökkentése 

Esélyegyenlő
ségi Program 

Képzések 
szervezése 
helyben 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Csökken a 
nyilvántartot
t 
munkanélküli
ek körében a 
nők száma 

Humán 
erőforrás 

Pályázati 
forrás 

Képző 
szervek 

Nők aktív 
szereplői a 
gazdaságnak 

3./3 

Közszférában 4 
órás munkalehe-
tőség biztosítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

4 órás 
foglalkoztatá
s 
szorgalmazás
a 

Nem 
releváns 

Nők 
részmunkaid
ős 
foglalkoztatá
sának 
támogatása 
(4 órás 
munkarend) 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Több nő 
foglalkoztatá
sa, GyES után 
könnyebben 
állnak 
munkába 

Munkahelyi 
átszervezése
k 

Társadalmi 
fenntartható
ság 
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3./4 

Önkormányzati 
fenntartású 
intézmény 
nyitásának 
módosítása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

7 órától 
legyen nyitva 
a település 
oktatási 
intézményei 

Közoktatási 
esélyegyenlő
ségi terv 

SzMSz 
(Óvoda, 
Iskola) 

Egyeztetés 
intézmény 
vezetőkkel, 
fenntartókkal
. Közösen 
megbeszélni 
a módosítás 
lehetőségét 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Oktatási 
intézmények 
7 órától 
nyitnak 

Humán 
erőforrás 

Infrastruktur
ális feltételek 
megléte 

Szülői 
visszajelzések 

3./5 

HEP fórumon belül 
adatgyűjtő és –
elemző 
munkacsoport 
létrehozása 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Adatgyűjtés 
Nem 
releváns 

Célzott 
adatgyűjtés a 
nők 
helyzetéről, a 
nők 
esélyegyenlő
ségét 
támogató 
adatbázis 
létrehozása, 
mely segíti, 
hogy célzott 
intézkedések 
születhessen
ek a 
célcsoportra 
vonatkozóan 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Adatok a nők 
települési 
helyzetéről 

Humán 
erőforrás 

HEP fórum 

Statisztikai 
adatok 
megléte 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
4./1 

Buszvárók kiépítése 
Intézkedési 
terv 1. pont 

A településen 
legalább egy 
buszváró 
kialakítása, 
Volán 

Település 
rendezési 
terv 

Buszvárók , 
autóbusz 
öblök 
kiépítéséhez 
kapcsolódó 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Idősek 
elégedettség
e, temetőbe 
gyakrabban 

Pályázati 
forrásból 
anyagi 
támogatással 

Hosszútávon 
fenntartható 
és biztosított 
a 
tömegközlek
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járatnak 
megálló 
kialakítása a 
temetőnél 

pályázatok 
figyelése és 
célzott 
források 
bevonása 

kijuthatnak edés a 
településen 

4./2 

Egyenlőbb esélyű 
közlekedést 
mindenkinek! 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Gyakoribb 
busz járat  

Volán 
menetrend 

Busz 
közlekedés 
fejlesztése 
érdekében a 
Volán 
társasággal 
kapcsolat 
felvétel  és 
egyeztetés a 
járatok 
sűrítése 
érdekében. 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

lakosság 
könnyebben 
hozzájut a 
közszolgáltat
ásokhoz 

Humán 
erőforrás 

Pályázati 
erőforrás 

Tömegközlek
edést 
igénybe 
vevők 
számának 
függvénye 

4./3 Pályázati 
lehetőségek 
felkutatása, 
munkájuk elismerése 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

4./4 Idősek bevonása a 
helyi közéletbe 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
5./1 Foglalkoztatás 

bővítése a 
fogyatékkal élők 
számára 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

5./2 Nyilvánosság, 
pályázatok figyelése 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

5./3 Háziorvos bevonása 
a HEP fórumba 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 
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5./4 Erőforrások 
felmérése 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

5./5 Egészségügyi 
alapellátást szolgáló 
védőnői szolgálat 
elérhetőbbé tétele 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 1. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Tóthné Verő 
Tünde 

2018. június 
30. 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 

Intézkedési 
terv 2. pont 
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5. Megvalósítás 

 

Szerep Községi Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a 

konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és 

társadalmi partner számára biztosítja. 

Annak érdekében, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a tervezett 

intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, Szerep Községi 

Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot állít fel és működtet.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum tagjai: 

- települési önkormányzat képviselői 

- önkormányzati intézmények, szolgáltatók képviselői 

- nem önkormányzati intézmények képviselői 

- civil partnerek képviselői 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Fórum feladatai: 

- A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulásának nyomon követése, dokumentálása; 

- a kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata, a szükséges beavatkozások meghatározása, 

beépítése az Intézkedési tervbe; 

- a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálata; 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása; 

- a Helyi Esélyegyenlőségi Program és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, társadalmi 

konzultációra bocsátása. 

 

Az Intézkedési tervben megjelenített intézkedések részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület és intézménycsoport képviselőinek 

aktív részvételével, az e célból létrehozott tematikus munkacsoportokon belül valósul meg. 

 

6. A program nyilvánossága 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása szükséges. Az 

esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és társadalmi környezet 

kialakításának érdekében Szerep Községi Önkormányzat a Programot a közzéteszi, az egyes intézkedések 

várható és elért eredményeiről a lakosságot tájékoztatja, illetve évente fórumot szervez. 

Felelős: Helyi Esélyegyenlőségi Fórum vezetője 

Határidő: minden év október 31. 

 

 

 

7. Kötelezettségek és felelősségi körök 
 

Szerep település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásáért a települési önkormányzat részéről 

Tóthné Verő Tünde Polgármester felel. 
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A polgármester feladata és felelőssége: 

- annak biztosítása, hogy a település minden lakója, de főként az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, 

tisztségviselői és a településen működő intézmények, szolgáltatók dolgozói ismerjék és kövessék a benne 

foglaltakat; 

- annak biztosítása, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői minden ponton megkapják 

a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedések végrehajtásához; 

- az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a szükséges lépéseket megtétele, a jogsértés 

következményeinek elhárítása céljából a szükséges intézkedések megtétele. 

 

Szerep település Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósításának koordinációjáért a települési 

önkormányzat részéről Majoros Dóra Helyi Esélyegyenlőségi Fórum vezetője felel. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- az intézkedési tervben érintett felek tevékenységének összehangolása, koordinálása; 

- az intézkedések végrehajtásának nyomon követése; 

- a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum munkájának koordinálása. 

 

 

8. Elfogadás módja és dátuma 

 

Szerep település Helyi Esélyegyenlőségi Programját a szakmai és társadalmi megvitatását követően 

az önkormányzat képviselőtestülete megvitatta, és …………………………………….       határozatával 

elfogadta. 

 

 

 

 

…………………..……………………………….                       ………………………………………………….. 

                  polgármester                                                                jegyző 


