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Bevezetés 

 

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

törvény 2011. december 22. napjától hatályos 31. §-a alapján a települési 

önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell 

elfogadnia. A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át 

kell tekintetni, szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve az esetlegesen adódó új 

helyzetnek megfelelően módosítani kell.  

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

törvény 64. § A. §-a kimondja, hogy a 2013 július 1-jét követően meghirdetett 

pályázatokra vonatkozik az a jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az 

államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 

megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó egyedi döntés 

alapján nyújtott pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 

törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik.  

Az esélyegyenlőség minden nemzet, minden állampolgára számára fontos érték! 

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió és Magyarország egyik legfontosabb 

politikai célja. Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő 

méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az 

esélyegyenlőség előmozdítása állami feladat.     

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 

szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel. Ludányhalászi Község 
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Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi 

Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja, hogy az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítése után bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 

különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  

A település bemutatása 

 

„Közép-Európa leghosszabb faluja” Nógrád megye északi részén, Szécsénytől 5 km-re, 

az Ipoly folyó bal partján hosszan elnyúlva helyezkedik el. A közel 1600 fős lakosú 

község, a Nógrádi-medencében található, mely alapvetően határozza meg a táj 

jellegét. A jelenlegi település 1947-ben Ludány és Szécsényhalászi egyesülésével jött 

létre, a két korábbi község már az Árpád-kor óta lakott hely volt. A falu számos 

természeti értékkel van felvértezve. Az egykori Halászi falurész területén található – a 

néphagyomány által Szent István kedvenc halastavának nevezett – Öreg-tó, valamint 

attól nem messze a kis- és nagy-sóderbánya tavak, mely az utóbbi évtizedek 

bányászati tevékenysége folyamán alakult ki. A három horgásztó igazi 

horgászparadicsommá teszi a községet, hiszen a szűkebb- és tágabb környék 

horgászai számára kedvelt célpont. A falutól nyugatra húzódó, az Ipoly folyó széles 

lapályán elterülő rétek, a madárvilág tucatnyi képviselőjének biztosít megélhetést és 

élőhelyet. Kiemelkedő természeti értékkel bír, a volt Ráday-kastély – jelenleg szociális 

otthonként funkcionáló – egykori angol parkja, melyben olyan növényritkaságok 

találhatóak meg, mint a páfrányfenyő, platán, amerikai tulipánfa, mocsári tölgy. A 

Ráday kastélyt a XVIII. század legelején építette Ráday Pál, akinek gyermeke, Gedeon 

itt látta meg a napvilágot 1713-ban. A kastély falai közt számos jeles személyiség 

fordult meg: II. Rákóczi Ferenc, Kazinczy Ferenc és Kármán József is vendégeskedett 

az úrilakban. A kastély mellett található a Szent András plébániatemplom, mely 1760-

61 folyamán épült a korábbi Árpád-kori templom helyén és a XX. századi bővítések 

nyomán nyerte el mai formáját. A község plébániája szintén a XVIII. század folyamán 

épült. 

A képviselő-testület nagy figyelmet fordít a község természeti értékeinek 

megőrzésére. A Ráday kastély parkja, valamint a halászi Öreg-tó a Bükki Nemzeti 

Park természetvédelmi területéhez tartozik.  

A parkok, közterületek virágosak, sok zöld terület található a faluban.  

Az utóbbi években a község többször is kiemelkedően szerepelt a Virágos Nógrádért- 

és a Virágos Magyarországért környezetvédelmi versenyeken, mely jelzi a község 

tiszta és kulturált környezeti rendezettségét 
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A település vezetékes vízzel, gázzal, felújított villamos energia hálózattal, 

kábeltelevíziós-, és telefonhálózattal ellátott. A falu lakossága számára biztosított a 

szélessávú internet hozzáférés. Megoldott a kommunális hulladékszállítás. 

A község földrajzi fekvéséből, domborzati viszonyaiból, éghajlatából, 

talajösszetételéből adódóan elsősorban mezőgazdasági tevékenység folytatására 

alkalmas. A településen 10 család megélhetését biztosítja mezőgazdasági termelő 

tevékenység (mezőgazdasági vállalkozó, Bt., családi vállalkozás stb.) ezek azonban 

nagy létszámú munkaerőt nem foglalkoztatnak. Őstermelő igazolvánnyal 66 fő 

rendelkezik. 

A faluban három kisebb vegyesbolt nyújt vásárlási lehetőséget (elsősorban 

élelmiszert) a lakosok számára, azonban a kedvezőbb árfekvés miatt gyakran 

vásárolnak az emberek Szécsényben vagy Balassagyarmaton a nagyobb üzletláncok 

áruházaiban. 

A településen Postahivatal, Takarékszövetkezet is működik. 

A képviselő-testület 2001. évben kihirdetett rendeletével alkotta meg a település 

jelképeit, a címert és zászlót. 

Az önkormányzat 2011. évben írt alá testvér-települési megállapodást a szlovákiai 

Bénával, Csalárral, Szécsénykovácsival és Vilkével valamint az erdélyi 

Csíkszentlélekkel. 

A községben polgármesteri hivatal, és helyi önkormányzat működik; 2013. február 1-

től közös hivatalt működtet a szomszédos Nógrádszakállal, valamint Pilinnyel. 

A település legjelentősebb helyi- és környékbeli munkaerőt foglalkoztató munkaadói; 

a rendszerváltás után létrejött műanyaggyártó üzem, valamint a több mint 60 éve 

működő szociális otthon. 

Az önkormányzat intézményei: 

 - Napközi otthonos Óvoda 

A településen számos civilszervezet tevékenykedik: 

 - Öregpotyka Horgász Egyesület 

 - Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület 

 - Ludányhalászi Sportegyesület 

 - Ludányhalászi Polgárőrség 
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1.sz. táblázat – Lakónépesség száma az év végén 
  

  Fő Változás 

2007 1597   

2008 1589 99% 

2009 1582 100% 

2010 1591 101% 

2011 1588 100% 

2012 n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
(A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de 
másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a 
területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen 1558 fő lakónépességre vonatkozóan kell áttekintetni az 
esélyegyenlőség megvalósulását.  

2.sz. táblázat – Állandó népesség  

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 758 800 1558 49% 51% 

0-2 évesek     43     

0-14 éves 82 100 182 45% 55% 

15-17 éves 25 26 51 49% 51% 

18-59 éves 424 487 911 47% 53% 

60-64 éves 61 70 131 47% 53% 

65 év feletti 166 117 283 59% 41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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(Állandó népesség száma az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) 
rendelkező személyek száma, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett 
tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk).  

A település állandó népesség számából kitűnik, hogy a nők és férfiak aránya 
korosztályokra tekintet nélkül majdnem fele-fele arányban van. Ami figyelemre 
méltó, hogy a 0-17 éves korosztályba tartozók száma 138 fővel kevesebb, mint a 60 év 
feletti korosztály létszáma.  
 
3.sz. táblázat – Öregedési index  
 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 332 215 154,4% 

2008 313 186 168,3% 

2009 305 182 167,6% 

2010 299 187 159,9% 

2011 283 182 155,5% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Teir, KSH-TSTAR 
(Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő 
jut.) 
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A település öregedési indexe mutatja, a település elöregedő. Az esélyegyenlőség 
szempontjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, 
segítésére van és lesz szükség a jövőben.   

4.sz. táblázat – Belföldi vándorlások 
 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 117 59 58 

2009 81 35 46 

2010 77 28 49 

2011 69 32 37 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A belföldi vándorlási mutató a településen pozitív képet mutat, de tudni kell hogy az 
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Központban elhelyezett 
gondozottaknak a településen állandó lakóhelyet kell létesíteni. Az intézménybe 
bejelentkezettek száma a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakul: 

2008 80 fő 

2009 52 fő 

2010 53 fő 

2011 57 fő 

2012 n.a. 

Ezt a korrekciós tényezőt figyelembe véve a belföldi bevándorlások száma az alábbiak 
szerint alakul: 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 37 59 -22 

2009 29 35 -6 

2010 24 28 -4 

2011 12 32 -20 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 

A belföldi vándorlási mutató így negatív előjelet mutat, tehát az elvándorlás a 
jellemző. Ez azért aggasztó  mert a falu  minden szempontból élhető település, kivéve 
a helyben található munkahelyek számát. Amennyiben a lakosság főleg a fiatalok 
számára a munkához  jutás megoldódna,a helyben maradás sem jelentene számukra 
gondot.  
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5.sz. táblázat – Természetes szaporodás 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 5 66 -61 

2009 14 43 -29 

2010 15 68 -53 

2011 13 69 -56 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A természetes szaporodás negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az élve születések 
száma kevesebb, mint az elhalálozások száma. Ez is annak a bizonyítéka, hogy a falu 
elöregedő, így a gyermekek és fiatalok mellett egyre több esetben kell figyelni a főleg 
egyedül élő, magukra maradt idős emberekre.    

Értékeink, küldetésünk 

Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan 
összefüggő, egymásra épülő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesülését, a  hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) 
tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és 
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek 
javítását segítik elő. 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk 
törvényi előírásainak betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. 
Fontos, hogy végső célként minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos 
számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző területein.  
Így: a 
 

 tanulásban,  

 a szociális és egészségügyi ellátásban,  
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 a munkához jutásban,  

 a fizikai környezetben,  

 a közszolgáltatások elérésében.  
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Ludányhalászi Községi Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol 
senki nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett 
formáját, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, 
valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei, valamint 
a közszolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz.   
 
Ludányhalászi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja:  

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda 
kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel.  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében nevesített esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba 
tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.  
 
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő 
esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 

 a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,  

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 akadálymentesítésben, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,  

 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek 
javításában  

 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a 
területeken jelentkező problémákat.  
Továbbá célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, 
és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód 
érdekében.  
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemezését a HEP IT tartalmazza.  
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Fő célkitűzéseink:  

 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati 
határozatok meghozatalában, intézkedések megtételében, 

 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,  

  a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése, 

 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos 
helyzetű csoportok számára: 
 
- időskorú személyek,  
- fogyatékossággal élő emberek, 
- munkanélküli emberek, 
- munkába visszatérő személyek,  
- pályakezdő fiatalok, 
- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,  
- alacsony iskolai végzettségű személyek. 

 

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség 
biztosítása érdekében   
- a közoktatási,  
- a foglalkoztatási 
- a közművelődési, 
- a szociális, 
- az egészségügyi, 
- más közszolgáltatási területen. 

 

A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek 

konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz 

tartozók helyzetének javítása szempontjából.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 .A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid 
bemutatása 
 
 A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: 

Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó 

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

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

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

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikához: EU 
2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási 
Stratégia „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció 
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét 
elősegítő Nemzeti Stratégia, Idősügyi Nemzeti Stratégia. 

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 

rövid bemutatása. 

 
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek 
és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni 
a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a 
társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. 
Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés 
megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a 
közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Olyan 
intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott 
döntéseknek. Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is 
érintő, törvényi előírások betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a 
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lakosság alapvető létfeltételeit, a település működését, az ehhez szükséges 
közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.  
Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 13. §-a határozza meg a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. 

 
Az önkormányzat által önként vállalt feladatok:  

1. átmeneti segély, temetési segély, méltányossági közgyógyellátás nyújtása, 
2. térítési díjak átvállalása,  
3. Gyvt-n felül további kedvezmény biztosítása, (rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás, beiskolázási támogatás) 
4. nemzetközi kapcsolatok ápolása,  
5. kitüntetések adományozása,  
6. széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása (falunap, öregek 

napja, karácsonyváró est stb.) 
7. civil szervezetek anyagi támogatása 

 
A Képviselő-testület a fenti feladatok végrehajtására az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
- 9/2003 (IX.05) rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról. 
 
- 10/2000 (IX.05)  rendelet a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. 
 
- 5/2011 (IV.01)  az étkezési illeték nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati 
dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 
 
Ludányhalászi Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló rendeletét 2010. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az 
előírások hatálya kiterjed Ludányhalászi Község közigazgatási területére. A község 
közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre 
hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet. A település 
településszerkezeti terve az Önkormányzat 31/2002 (VII.11) sz. határozatával 
megállapított településfejlesztési koncepción alapul.     
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől 
átalakult. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az 
államhoz került.  Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak 
átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő 
támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az 
önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett 
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás 
stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok 
jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek 
figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.  
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Ludányhalászi Község Gazdasági Programját 2014-ig készítette el. A dokumentum 
olyan prioritásokat határoz meg, amelyek megvalósításával a településen élők 
helyzete javul, mindez az egyenlő esélyek biztosítását is segíti. 
A program prioritásai a következők: 

 
- Infrastruktúra fejlesztése: a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek 
kialakítása és a megnyugtató szennyvíztisztítás megoldása, felszíni vízelvezetés. 
Középületek folyamatos felújítása, akadálymentesítése. 

 
-  Gazdaságfejlesztés: az önkormányzat gazdasági tevékenységének kialakításával 
segíti a program a településen élők foglalkoztatását. 

 
-  Közbiztonság fejlesztése, civil szervezetek működésének támogatása. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási 
kapcsolódásainak bemutatása 
 
Ludányhalászi Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:  
 

- Szécsényi Többcélú Kistérségi Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség 
lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben 
jusson hozzá, és az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő 
együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális 
felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást 
és a településfejlesztést. 

 
- Szociális és Gyermekjóléti Társulás azzal a céllal jött létre, hogy az 

Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel 
minél hatékonyabb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak 
a településen élő lakosság számára. Önkormányzatok kötelező feladataként a 
szociális alapszolgáltatások biztosítása, a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz 
való hozzájutás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, a krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújtson.  

- Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal, azzal a céllal jött létre, hogy 
Ludányhalászi, Nógrádszakál és Piliny Községek Önkormányzata 
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s 
közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.  

Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, 
mert a társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, 
mely a társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb 
működtetését eredményezik.  
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az 

esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások 

áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a TEIR 
– Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi 
adatgyűjtés szolgálta.  Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos 
adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem elérhetőek. Ezeket a két év múlva a 
felülvizsgálat során pótolni kell.  

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, 
esélyegyenlősége 
 
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. 
Ezen elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, 
önerőből kitörjenek.   
Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan 
jövedelmi szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval 
nyomorban.  Minden társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt 
emberekkel.  
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy 
fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő 
esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az 
önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények 
között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat 
a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A 
településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő 
lakótársunk (család) jelenleg nincs. Azonban a munkahelyek hiánya, az 
elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény körülmények között élő 
emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.   
A segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők 
közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek fő következménye a 
leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, 
mind az egészségügyi szolgáltatások területén. A romák esetében jellemző az, hogy 
még a halmozottan hátrányos helyzetű csoportokon belül is a legkedvezőtlenebb 
helyzetben lévőkhöz tartoznak. Településünkön a 2011.évi népszámlálás során 3 fő 
vallotta magát romának. A nemzetiségi önkormányzat szerint számuk … fő. 

  

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt 

évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb.  

Ennek legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. Az emberek többsége a 

korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs 

lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen 
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ellenkezőleg, a szülők segítik ki a fiatalokat.  Szomorú, hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a 

legbiztosabb bevételi forrásnak. 

A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az 

viszont az időseb elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de 

takarékoskodnak, gondolván arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, 

anyagi megterheléssel ne sújtsa. 

A településen 499 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját 

tulajdonú családi házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak 

jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően 

karbantartottak. A lakások kb. 42 %-a összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, 

kábeltévé, internet). 

Több hektáros földterülettel 6 fő helyi vállalkozó rendelkezik, ezeken a területeken 

mezőgazdasági tevékenység folyik. 

Az önkormányzat adatbázisa szerint 336 db gépjármű van a lakosság tulajdonában 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 
kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és 
kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a 
munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. 

törvény (Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad 

megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek 

feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.   Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a 

feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és 

mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek 

feladatellátásba történő bevonását.  

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 

foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe 

veszi azok foglalkoztatáspolitikai követelményeit,  

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és 

fejlesztéséhez támogatást nyújt.  
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Nógrád megyében a munkanélküliségi rátát tekintve a szécsényi térséget senki nem 

előzi meg, a munkanélküliség itt a legmagasabb. Ez Ludányhalásziban is fokozottan 

jelentkező gond. Az addig itt, becsületesen dolgozó, fizikai munkát végző, de 

szakképesítéssel nem rendelkező emberek elhelyezkedési esélyei a nullával lettek 

egyelőek. Az évek múlásával, életkoruk előre haladásával sokaknak a mai napig is 

csak a különböző segélyezési formák, alkalmi munkák biztosítanak szerény 

megélhetést.  

A 90-es években számos nagyvállalat ment tönkre, zárta be kapuit, így a 

Salgótarjánba, Balassagyarmatra  bejáró dolgozók közül sokan utcára kerültek. A 

Szécsényben működő kisebb vállalatok, cégek, vállalkozások, melyek ugyancsak 

biztosítottak munkát ludányhalásziaknak, szintén megszűntek.  Helyben, illetve a 

közelben munkahely nincs. A legközelebbi lehetőség 60-80 km-re található. 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 

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

törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti 

bontásban.  

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek 

száma, aránya 

3.2.1. számú táblázat – Nyilvántartott álláskeresők száma és arány, 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 % 

200
8 

470 532 1002 49 10,4% 63 11,8% 112 11,2% 

200
9 

470 411 881 53 11,3% 73 17,8% 126 14,3% 

201
0 

473 561 1034 50 10,6% 48 8,6% 98 9,5% 

2011 416 557 973 53 12,7% 53 9,5% 106 10,9% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
n.a

. 
#ÉRTÉ

K! 
n.a

. 
#ÉRTÉ

K! 
#ÉRTÉ

K! 
#ÉRTÉ

K! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.) 
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Ludányhalásziban a teljes lakónépességhez 
képest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az 
elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között. Az adatok 
tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében is nőtt a 
nyilvántartott álláskeresők száma. A településen jelenleg nem tapasztalhatók olyan 
gazdasági folyamatok, amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az 
önkormányzat a legfőbb foglalkoztató (közcélú foglalkoztatás).  
 
3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport 
szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 
fő 112 126 98 106 #ÉRTÉK! 

20 éves és fiatalabb 
fő 6 9 5 5 n.a 

% 5,4% 7,1% 5,1% 4,7% #ÉRTÉK! 

21-25 év  
fő 19 23 19 17 n.a 

% 17,0% 18,3% 19,4% 16,0% #ÉRTÉK! 

26-30 év 
fő 6 12 9 18 n.a 

% 5,4% 9,5% 9,2% 17,0% #ÉRTÉK! 

31-35 év 
fő 14 17 14 10 n.a 

% 12,5% 13,5% 14,3% 9,4% #ÉRTÉK! 

36-40 év 
fő 12 14 9 13 n.a 

% 10,7% 11,1% 9,2% 12,3% #ÉRTÉK! 

41-45 év 
fő 20 14 7 10 n.a 

% 17,9% 11,1% 7,1% 9,4% #ÉRTÉK! 

46-50 év fő 20 17 15 12 n.a 
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% 17,9% 13,5% 15,3% 11,3% #ÉRTÉK! 

51-55 év 
fő 8 14 14 13 n.a 

% 7,1% 11,1% 14,3% 12,3% #ÉRTÉK! 

56-60 év 
fő 7 6 6 8 n.a 

% 6,3% 4,8% 6,1% 7,5% #ÉRTÉK! 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 n.a 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.) 

 

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása 

rámutat arra, hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként 

változik a településen. A 21-25 és a 26-30  éves korosztály tekintetében kiugró volt a 

regisztrált munkanélküliek száma 2011. évben. Ahogyan az ország más részeire is 

jellemző, ez a korosztály nehezen talál munkát . 

3.2.3. számú táblázat – A munkanélküliek és a 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként 
 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 49 63 112 31 29 60 63,3% 46,0% 53,6% 

2009 53 73 126 23 30 53 43,4% 41,1% 42,1% 

2010 50 48 98 27 19 46 54,0% 39,6% 46,9% 

2011 53 53 106 23 15 38 43,4% 28,3% 35,8% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.) 

 

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. 

Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a 

beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek közötti különbségre.  

3.2.4. 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 87 86 173 3 3,4% 10 11,6% 13 7,5% 

2009 81 88 169 3 3,7% 7 8,0% 10 5,9% 

2010 88 91 179 3 3,4% 5 5,5% 8 4,5% 

2011 85 94 179 2 2,4% 7 7,4% 9 5,0% 

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre) 
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A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a 
figyelmet. A pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen kilátástalan, mert 
helyben nincs munkahely.  
Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű 

munkavállalónak kell tekinteni.  A nem megfelelő – alacsony vagy a munkáltatói 

igényektől eltérő – iskolai végzettség, szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti.  

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség  
 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves 
legalább általános 
iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összese
n 

nő 
férf

i 
összese

n 
nő 

férf
i 

Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

200
1 

1390 
70
3 

687 910 
47
5 

435 480 34,5% 228 32,4% 252 36,7% 

2011 
#ÉRTÉK

! 
70
0 

394 
#ÉRTÉK

! 
n.a

. 
n.a. 

#ÉRTÉK
! 

#ÉRTÉK
! 

#ÉRTÉK
! 

#ÉRTÉK
! 

#ÉRTÉK
! 

#ÉRTÉK
! 

 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás (A HEP készítésének időszakában a 2011. évi 
népszámlálási adatok még nem álltak rendelkezésre.)  
 
 
 
 
3.2.6 számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai 
végzettség szerint  
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év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség 
8 általános 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 112 15 13,4% 47 42,0% 50 44,6% 

2009 126 8 6,3% 64 50,8% 54 42,9% 

2010 98 6 6,1% 49 50,0% 43 43,9% 

2011 106 5 4,7% 54 50,9% 47 44,3% 

2012 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre) 

 

A nyilvántartott álláskeresők  között az alacsony iskolai végzettségűek munkavállalók 

vannak döntő többségben.  

A településen a Polgármesteri Hivatal, Oktatási Intézmények, Szociális Otthon köti 

magasabb iskolai végzettséghez a munkaköröket. Létszám tekintetében ezek az 

intézmények kevés embert foglalkoztatnak.  

Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem 

ismert.   
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c) közfoglalkoztatás 

 

Az önkormányzat részt vesz a Kormány által meghirdetett Startmunka 
közfoglalkoztatási programban, ennek keretében három  területen indíthatott 
különböző projekteket. Pl. mezőgazdasági termelés, külterület mezőgazdasági utak 
karbantartása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása munkákban.  
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

év 
Közfoglalkoztatás

ban résztvevők 
száma 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 

aránya a 
település aktív 

korú 
lakosságához 

képest 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 

romák aránya az 
aktív korú 

roma/cigány 
lakossághoz 

képest 

201
0 102 10% n.a. n.a. 

201
1 90 9% n.a. n.a. 

201
2 38 4% n.a. n.a. 

201
3 55 5% n.a. n.a. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, 

információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális 

munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő 

foglalkoztatási programok stb.) 

 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének 
helyi potenciálja – közlekedés 
 

  

elérhetős
ég 

átlagos 
ideje 

autóval 

autóbus
z 

járatpár
ok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási 

idő 
autóbuss

zal 

vonat 
járatok 
átlagos 
száma 

munkanapo
kon 

átlago
s 

utazás
i idő 

vonatt
al 

Kerékpár 
úton való 

megközelíthet
őség 

átlagos 
utazási 

idő 
kerékpá

ron 

Legközele
bbi 
centrum 

10 perc 18 20 perc 4 7 perc 0   

Megye-
székhely 

30 perc 8 50 perc 0 0 0   



25 
 

Főváros 90 perc 1 130 perc 0 0 0   

 

Ludányhalászihoz legközelebb Szécsény városa van. A két település közötti 

közlekedés jónak mondható, de az elhelyezkedési  lehetőségek a városban is 

korlátozottak. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra 

való átmenetet megkönnyítő programok a településen; 

képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

Településünkön helyben képzések, továbbképzések, foglalkoztatási 

programok nincsenek. 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és 

szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb 

munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

Kis település révén ezt nem tudjuk megoldani,  de a helyben a 

családsegítő tájékoztatást ad a lehetőségekről. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati 

saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 

A saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatásra  képesítés 

hiánya miatt nincs lehetőség, de közfoglalkoztatás keretében erre 

figyelünk. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Településünkön nincs adat arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás terén 

hátrányos megkülönböztetés lenne. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak 

ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 
A szociális törvény célja ,hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit. 
A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 
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 A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, 
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam 
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 
A szociális ellátás formái: 

-  foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
-  rendszeres szociális segély, 
-  lakásfenntartási támogatás, 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 

-  ápolási díjat, 
-  átmeneti segélyt, 
-  temetési segélyt; 

állapít meg . 
Természetben nyújtható szociális ellátások: 

-  a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
       -  a lakásfenntartási támogatás, 

-   az átmeneti segély és 
-   a temetési segély 

 
 
 
3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők 

fő 
segélyben részesülők 

% 

2008 1023 37 3,6% 

2009 880 67 7,6% 

2010 1026 54 5,3% 

2011 1013 57 5,6% 

2012 n.a. 0 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre) 

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy 

nem minden munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben 

fel kell hívni a figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy 

valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek.  

   

3.3.2. táblázat – Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 112 48 42,9% 

2009 126 67 53,2% 

2010 98 71 72,4% 

2011 106 53 50,0% 

2012 n.a. 32 #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A helyzetelemzés során folyamatosan az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a 

településen élők körében állandó és emelkedő jelenség a munkanélküliség.  

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

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt 
nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 
száma, akiktől 

helyi 
önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 64 6,4 n.a. n.a.  0 0 

2009 29 3,3 22 17,5 0 0 

2010 15 1,5 20 20,4 0 0 

2011 24 2,5 64 60,4 0 0 

2012 n.a n.a n.a. n.a n.a n.a 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.) 
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Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú 

személy kaphat, aki nem rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. 

Foglalkozást helyettesítő támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. 

január 1-től), illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) 

az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban részesült. A jogosultságot 

évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak annak folyósítható ellátás, aki 

a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 

30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni. Az önkormányzat rendeletben 

előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa rendben.     

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

A ludányhalászi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 499 házból kb. 50 

üresen áll. A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék 

megtartani, a többségük értékesíteni szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, 

hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak. A régóta üresen álló házak némelyike már 

romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb telekáron lehetséges.  A 

településen nincs sem bérlakás sem szociális lakásállomány. A településen 

veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Az önkormányzat 

tulajdonában  hét szolgálati lakás van (orvos, védőnő, pedagógus). 

A település infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz a lakások 100 %-ában van, a 

gázhálózat  a község teljes területén kiépített. Szennyvíz csatorna lefedettség 87 %-os. 
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3.4.1. számú táblázat – Lakás állomány  
 

év összes lakásállomány (db)   

    
ebből elégtelen lakhatási 

körülményeket biztosító lakások 
száma 

2008 502  0 

2009 502  0 

2010 500 0  

2011 499 0  

2012 n.a. n.a.  

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok  
 

a) bérlakás-állomány 

Bérlakás  nincs a településünkön. 

 

b) szociális lakhatás 

A szociális lakhatás  a községben nem biztosított. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Ludányhalásziban nem lakás célú ingatlanok nem szolgálnak lakhatási 

célokat 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek, hajléktalanság 

Nem releváns. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 
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3.4.2. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők   
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 21 0 

2009 26 0 

2010 40 0 

2011 68 0 

2012 n.a. 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.) 
 
A táblázatban szereplők számára jelent komoly problémát az eladósodás, különösen a 

hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több 

gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy 

náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A helyi lakosok 

rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. 

Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendelet az önkormányzat. 

f) eladósodottság 

A jövedelmi és vagyoni helyzet egyik mércéje a lakosság adósság 

állománya is. A közműhátralékosok  számáról nincsenek adataink, de a 

helyi adók  és a szemétszállítási díj vonatkozásában igen. A 

gépjárműadónál  22%, a szemétszállítási díjnál  36% a  hátralékosok 

aránya. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem 

lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
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A településen 1 db ingatlan található külterületen, mely a belterületi 

ingatlanoktól  kb.100-150 méter távolságra van. 

Ludányhalászihoz legközelebb Szécsény városa van. A város akár gyalog vagy 

kerékpárral is  rövid idő alatt elérhető. A busz -és vonatközlekedés  viszonylag jónak 

mondható. 

A település kiépített villany-,telefon- -,víz-,csatorna-,gázvezeték hálózattal 

rendelkezik.   

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői 

(kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, 

lakásállományának állapota, közműellátottsága, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb 

környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

Telepek, szegregátumok nem tartoznak nem tartoznak a településhez. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi 

problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 

megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, 

stb.) 

Telepen vagy szegregátumban élő lakost nem tartunk nyilván. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi 

átrendeződésének folyamatai 

Szegregációval veszélyeztetett  területek n incsenek Ludányhalásziban. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés   

Az  egészségügyi törvény célja:  

-  elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az 

egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában 

közreműködők feladatainak meghatározásával, 

-  hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során, 
-  megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi 
méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan 
maradjon, 
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- ) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - 
az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának 
garanciáit, 
-  biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények 
védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi 
szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel, 
-  lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a 
mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, 
optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”1 

 
Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei 
között kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a 
környezet- és település-egészségügyi feladatokat.  
 A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

-  a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
-  az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
-  a védőnői ellátásról, 
-  az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok 
körében 
-  gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
-  biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
-  folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének  
alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját 
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál 
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
-  együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és 
aktívan kezdeményezi ezeket. 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való 

hozzáférés  

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A települési önkormányzat képviselő testülete, a település lakosságszámára 
tekintettel felnőttek és gyermekek részére egy egészségügyi alapellátási, vegyes 
körzetet alakított ki, melyhez Ludányhalászi és Nógrádszakál települések tartoznak. 
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a szécsényi, illetve 
balassagyarmati szakorvosi rendelőintézetbe utalja. Az idős, mozgásukban 
korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek számára, szükség szerint 
betegszállító igényelhető.     
Az orvosi rendelő épülete nem akadálymentesített.   
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok 
védőnő, háziorvos, bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú 
gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolás korú 
gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával 
történik.   

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, 

koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés a szécsényi illetve a 

balassagyarmati szakorvosi rendelőkben van lehetőség. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés is a szécsényi és a 

balassagyarmati  szakorvosi rendelőkben van lehetőség. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak 

megjelenése 

Az önkormányzat a közétkeztetést a településen saját konyhával oldja meg. A 
konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők 
számára. Továbbá a településen élők közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A 
konyha épülete nem akadálymentesített.. Szociális étkeztetés keretében jelenleg 42 
fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet.  
Az önkormányzat által szervezett közétkeztetés megfelel az érintett korosztály 
egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 
 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen nincs sportcsarnok, 
az iskola épülete mellett található az önkormányzat és a Sportegyesület 
összefogásával karbantartott futballpálya, melyen az iskolai tornaórák is 
megtarthatóak. Uniós pályázati pénzből 2010-ben korszerű, biztonságos játszótér 
épült a településen. Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése a 
foglalkoztatóban folyik. Úszásoktatásra a gyerekek Salgótarjánba járnak.   
A sportöltöző korszerűsítésére szintén pályázati pénzek felhasználásával szeretnénk 
megvalósítani.    
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket 

figyelembe véve, a település minden lakója számára elérhető.  
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

 

Szociális alapszolgáltatást: (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások) az önkormányzat 
rendeletben szabályozza.  
A fenti feladatokat az  önkormányzat illetékességi területén megállapodás alapján  a 
Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás látja el. 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény 
(ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) 
a településen nincs.   

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor 

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 

megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció 

megállapítására nem került sor. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 

szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer 

keretein belül 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során   -   szabályozási 

eszközökkel  -   pozitív diszkriminációval segítjük a célcsoporthoz tartozókat. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A település csendes hétköznapjait gyakran veri fel a rendezvények zsivalya. Minden 
télen  megrendezésre kerül a szánkó-és korcsolyaverseny. Tavasszal a fiatalok 
kerékpártúrára indulnak  míg a nyugdíjasok buszos kiránduláson vesznek részt. 
Június első hétvégéjén a falunapi - szeptember utolsó hétvégéjén a szüreti  
rendezvények palettája szinesíti a sort. 

A civilszervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak a Művelődési Ház ad otthont, ahol 
rendezvényeiket is megszervezhetik. Azok számára, akiknek otthonában nincs 
internet hozzáférés az E-Magyarország Ponton  vehetik igénybe ezt a szolgáltatást .A 
helyi lakosok az önkormányzat lapjából, a Ludányhalászi Hírmondóból, valamint 
Ludányhalászi Község Honlapjáról tájékozódhatnak a település életét érintő 
kérdésekről, hírekről.   
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és 
kezelésük)  

A településen a közösségi együttélés jó, konfliktusok nincsenek. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 

(adományozás, önkéntes munka  stb.) 

Az önkormányzat évente több alkalommal  szervez karitatív szervezetekkel 

együttműködve  adományozást . 

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal 

kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a 

települési önkormányzattal 

 

A 2011.évi népszámlálási adatok szerint Ludányhalászi településen 212 állampolgár 

vallotta magát roma nemzetiségűnek. A Roma nemzetiségi önkormányzat a 

községben 2010-ben alakult .Az Önkormányzat együttműködési megállapodás 

keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit biztosítja, 

támogatja a pályázati tevékenységében. 

A településen működő roma nemzetiségi önkormányzatnak- a többi nemzetiségi 

önkormányzathoz hasonlóan – feladata, hogy saját hagyományát , kulturális értékeit 

ápolja, illetve  megismertesse a többségi társadalommal. A  roma önkormányzatnak 

ezen felül kiemelt feladata a hátrányos helyzetben lévő romák segítése . 

Az RNÖ és a települési önkormányzat közös célja : 

- a gyerekek tanulmányi eredményeinek javítása,kézség és 

képességfejlesztés,korrepetálás,pótvizsgára való felkészítés, 

- roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával, 

- szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősíteni 

szocializációs, verbális , manuális fejlődésüket, 

- a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények 

csökkentése. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési 
lehetőségek meghatározása. 

 

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

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Alacsony iskolázottság,szakmai végzettség 
hiánya,magas a szociálisan rászorulók aránya 
 

Munkaügyi központtal kapcsolattartás 
erősítése 
Tájékoztatás, szórólapok biztosítása 
Helyi képzések megszervezése 

 
Nem eléggé ismertek a roma hagyományok, a 

roma kultúra 
a roma kultúrát bemutatni különböző 

rendezvényeken 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. 

gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai 

trendek stb.) 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint 

fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 

Ludányhalászi  állandó népességének száma          1558 fő,                                                                

ebből a 0-17 évesek száma összesen                            276 fő.  

A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhet ki a veszélyeztetet és védelembe vett 

kiskorú gyermekek száma.  

 
 
4.1.1. számú táblázat – Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 
 

év 
védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 10 1 61 
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2009 7 0 59 

2010 6 3 14 

2011 11 5 26 

2012 n.a. n.a. n.a. 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely 

ok folytán veszélybe kerül,2012.december 31-ig a települési önkormányzat jegyzője 

ezt követően a járási gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket. Ludányhalásziban 

működik Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási formában Szécsény Térsége 

Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretében látja el feladatát. 

Képviselője jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási 

intézményekkel (óvoda, iskola).  

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.  
 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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A gyermekek védelmét:  
- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése   

szolgálja.  

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben stagnál a 
védelembe vett és csökkent a veszélyeztetett gyermekek száma.  
Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a 
gyermek fejlődését, jövőjét veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a 
felnőttkorra is kihatással lehet. A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt 
szükség a védelembevételre, a jelenlegi helyzetben már felmerülő probléma a 
családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és felmerül a gyermekek 
elhanyagoltsága is.  
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló 
működésének szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság 
létszámához képest nem magas a védelembe vett gyermekek száma.  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 

száma 
 

4.1.2. számú táblázat – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek száma  
 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelm

i 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermeke
k száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelm

i 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermeke
k száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelm

i 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

200
8 

126 0 0 0 2 

200
9 

123 0 0 0 1 

2010 124 0 0 0 10 
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2011 143 0 0 0 6 

2012 n.a. n.a n.a n.a n.a 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, hogyan emelkedett a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma 

a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni 
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helyzet függvényében állapítható meg.  Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben 

akkor részesülhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal 

küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. Mint látható a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan és 

látványosan nő. Ez is annak bizonyítéka, hogy a családok egyre nehezebben viselik a 

kevesebb jövedelemből az egyre növekvő kiadások rendezését.   

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy 

közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 

Ennek formái:   

- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 

- pénzbeli támogatás,  

- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

-  

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, 

aránya 

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás valamint a középiskolások részére 

nyújtott beiskolázási támogatás. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, 

aránya 
 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai – iskolai juttatásokban 

részesülők száma, aránya 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 
száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 27 46 10 91 n.a n.a 

2009 27 54 6 88 10 29 
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2010 24 65 4 91 5 37 

2011 26 65 4 83 12 70 

2012 23 61 7 72 13 57 

 

Forrás: TeIR,KSH Tstar, Önkormányzati adatok  

 

Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához 

kötődik.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek 

száma, aránya 
 

Ludányhalásziban nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, 

így anyanyelvüknek és kulturális helyzetüknek megfelelő pedagógiai programra sincs 

szükség.  

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek 

helyzete, esélyegyenlősége 

 A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.  

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz 

való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott 

települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen 

státuszok) 

  4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
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2008 1 33 

2009 1 40 

2010 1 47 

2011 1 49 

2012 1 n.a. 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.) 
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Az önkormányzat a védőnői szolgálatot vállalkozóval kötött szerződés keretében 
látja el. A védőnő heti rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében kialakított 
anya-és gyermekvédelmi tanácsadóban látja el a kisbabákat, tanácsaival segíti a 
kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, 
figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.   A védőnő két 
települést lát el. Ludányhalászi és Nógrádszakál kis település, így egy védődő 
elegendő a feladat ellátásra.  
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, 

gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi 

gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes 
körzetű háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist 
nem működtet.  

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) 

ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) 

vonatkozó adatok 

 

Az óvodában és az iskolában a sajátos nevelésű igényű gyerekek fejlesztése helyben 

történik. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az 
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adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. 

Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A 

gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális 

helyzetét, veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Szécsény Kistérség  Humánszolgáltató 

Intézmenyfenntartó Társulás  keretein belül működő Gyermekjóléti Szolgálat látja el. 

Az intézményen belül a gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai egységet képez és 

önálló szakmai egységként működik, 1 fő családgondozó végzi a településen a 

feladatokat. A tárgyi feltételek a munkavégzéshez részben adottak. Nincsenek a 

Gyermekjóléti Szolgáltatnál azonban olyan eszközök, amelyek a gyermekek 

szabadidős tevékenységét vagy esetlegesen tanulásukat segítik (játékok, bútorok, 

számítástechnikai eszközök). 

e) gyermekvédelem 

 

 A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének 

biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 

szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések 

biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati 

feladat. 

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

-az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői -  szolgálat,   a 
háziorvos, a házi gyermekorvos, 
-a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 
szolgálat, a családsegítő központ, 
-a köznevelési intézmények, 
-a rendőrség, 
-az ügyészség, 
-a bíróság, 
-a pártfogó felügyelői szolgálat, 
-az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
-a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
-a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 
-a munkaügyi hatóság. 

Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek 

-jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 
hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 
elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása,  
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-továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása 
esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek 
érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.  

Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban 

történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

Az észlelő-és jelzőrendszerrel jól működik településünkön, együttműködésünket 

megfelelőnek tartjuk. Esetkonferenciákat az esetben érintett szakemberek és családok 

bevonásával tartják, az elmúlt évben 11 alkalommal került erre sor. 2012. évben - 

szintén az észlelő- és jelzőrendszer tagjai bevonásával - 3 alkalommal tartottak 

szakmaközi megbeszélést. A jelzések a gyermekjóléti szolgálathoz elsősorban 

közoktatási intézményekből érkeztek, valamint jelzett, illetve értesített a rendőrség, 

fiatalkorúak pártfogó felügyelője, védőnői szolgálat.  

Közoktatási intézménytől leginkább a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos 

problémák, és a passzív tanórai részvétel miatt érkeznek jelzések. Továbbra is 

emelkedő tendenciát mutatnak a gyermekek magatartási problémái miatti esetek, 

mely egymáshoz és a felnőttekhez való problémás viszonyukban nyilvánul meg.  

A gyermekjóléti szolgálat adatai alapján a beilleszkedési nehézség, magatartászavar, 

teljesítményzavar miatti problémák  halmozott száma  2010-ben 92, 2011-ben 118, 

2012-ben 137. 

Összességében elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszer több tagjával napi 

kapcsolatban áll a Gyermekjóléti Szolgálat, mind a szakmai, mind pedig a személyes 

kapcsolat elősegíti a rugalmas, a gyermekek érdekeit szem előtt tartó közös munkát 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Településünk 25 km-es körzetében  Balassagyarmaton anyaotthon,a megye-

székhelyen Salgótarjánban  családok átmeneti otthona található. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős 

programokhoz való hozzáférés 

Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen nincs sportcsarnok, 

az iskola épülete mellett található az önkormányzat és a Sportegyesület 

összefogásával karbantartott futballpálya, melyen az iskolai tornaórák is 

megtarthatóak. Uniós pályázati pénzből 2010-ben korszerű, biztonságos játszótér 

épült a településen. Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése a 

foglalkoztatóban folyik. Úszásoktatásra a gyerekek Salgótarjánba járnak.   
A sportöltöző korszerűsítésére szintén pályázati pénzek felhasználásával szeretnénk 
megvalósítani.    
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket 

figyelembe véve, a település minden lakója számára elérhető.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes 

tankönyv 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés . A 

mélyszegénységben élő gyerekek közül sokan csak az óvodában vagy iskolában 

esznek, ezért nagy jelentőségű az önkormányzati óvodában történő közétkeztetés. 

A képviselőtestület döntése értelmében a tanulók 100%-a részesül 

tankönyvtámogatásban. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor 

járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A gyermekek hátrányos megkülönböztetése, az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése miatt jelzés nem érkezett.  

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 

szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

A Gyermekétkeztetési  Alapítvány támogatásával a rászoruló gyerekek és családjaik  

több alkalommal is  élelmiszercsomagban részesültek. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint 

fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és 

esélyegyenlősége 

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel 

kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek 

meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek 

megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz 

kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő 

juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási 

tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő 

jogviszony megszüntetése során.  

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, 
iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell 
gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 
nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra 
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, 
tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy 
speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság 
által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az 
ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. 



48 
 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 

valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása 

 

A településen a  hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma az 

alábbiak szerint alakult: 

  Óvoda 
Alapfokú Középfokú 

  tanulmányokat folytat 

  HH HHH HH HHH HH HHH 

2012.10. 
hó 

20 16 54 48 31 20 

2013.01. 
hó 

18 14 55 49 34 21 

 

A táblázatból jól látható, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyerekek létszáma az általános és a középiskolás korú gyerekek esetében növekedett 

míg az óvodás korú gyerekek esetében minimálisan de csökkent. 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. 

iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
4.4.1. – számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
3 

Óvodai férőhelyek száma 
50 
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Óvodai csoportok száma 

2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
6:30-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
3  1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
3  0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0  0 

Dajka/gondozónő 
2 0  

Kisegítő személyzet 
0  0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  
 
A településen egy napközi otthonos óvoda működik, két óvodai csoporttal.  Az óvodai 
férőhelyek száma 50.  Az óvodába beíratott gyermekek száma 40 fő.  
 
 
4.4.3. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 
 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 

csoportok 
száma 

2008 29 2 50 1 42 0 

2009 22 2 50 1 37 0 

2010 28 2 50 1 36 0 
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2011 25 2 50 1 40 0 

2012 n.a. 2 50 1 n.a. 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  
 
Az óvodai férőhelyek száma magasabb az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek 

számánál .Ennek oka, hogy  évről évre csökken a születendő gyerekek száma. 

4.4.7. számú táblázat Általános iskolában tanulók száma  
 

tanév 

Általános iskola 
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 
5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 66 47 113 22 19,5% 

2011/2012 54 49 103 24 23,3% 

2012/2013  n.a n.a  0  n.a #ZÉRÓOSZTÓ! 

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

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma 

a gyógypedagógiai oktatásban 

általáno
s iskolai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 

összese
n 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 

összese
n 

db 

2010/201
1 

4 4 8 0 0 0 1 

2011/201
2 

4 4 8 0 0 0 1 

2012/201
3 

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

 
 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat – A 8. évfolyamot eredményen befejezettek a 
nappali oktatásban 
 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / 
aránya a nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 11 100 

2011/2012 9 90 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tantestületi adatok  
(A helyzetelemzés készítésekor a 2013. évben végző diákok száma még nem 
ismert.) 
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Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, 
oktatásának feltételei adottak. 

 
A községben működő óvoda 50 férőhelyes és 2 gyerekcsoportban biztosítja  az itt élő 
kisgyermekek ellátását. A településen élő óvodás korú gyermekek mindegyike jár 
óvodába., de nem minden szülő veszi igénybe a helyi intézményt (Pl.: más településen 
dolgozik és viszi magával a gyermeket, a nagyobb testvér a városba jár iskolába). 
 Az intézményben vannak SNI-s gyerekek is , arányuk azonban csekély, 
megsegítésükre utazó logopédus alkalmaznak. 
Településünkön egy általános iskola működik. A kompetencia mérések       

eredményei az országos átlagnál alacsonyabbak mind a 6., mind pedig a 8. 

évfolyamon szövegértésből és matematikából is 

Feladat javítani a gyerekek teljesítményét annak ellenére, hogy a tanulók egy része 

alulmotivált . Az 5. és a 6. osztályban még nem szakrendszerű oktatás folyik, mert így 

lehetőség van fejlesztésre, korrepetálásra . Az idei tanévben 9 tanuló kapott heti két 

fejlesztő órát a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján, két SNI-s tanuló pedig 3-3 

órát. 

Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat 

szerveznek hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. 

Ezek eredményessége az átlagok javulásában is mutatkozik. 

8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az 

oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes 

intézményeken belüli szegregációs  

Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos megkülönböztetés, sem 
szegregáció.  
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai 

eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 

Településünkön egy általános iskola működik. A kompetencia mérések       

eredményei az országos átlagnál alacsonyabbak mind a 6., mind pedig a 8. 

évfolyamon szövegértésből és matematikából is 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, 

szolgáltatások) 

Ludányhalászi Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica és az Arany János 

tehetséggondozó programhoz és minden esetben támogatja a programban részt venni 

kívánó hátrányos helyzetű  gyerekeket. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési 

lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Megnőtt a működési zavarokkal küzdő 
családok száma, egyre több a deviáns ,a 

veszélyeztetett, HH gyerekek száma 

Életesélyeket romboló devianciák 
előfordulásának csökkentése 

 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint  

 a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden 
polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,  

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, 
szakképzés, előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén  

 szociális biztonság területén, 
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: 
nem, családi állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.  
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
5.1.1. számú táblázat – Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők 
körében 

 
 

év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 470 552 226 229 63 49 

2009 470 73 227 231 73 53 

2010 473 561 211 145 48 50 

2011 416 557 234 195 145 40 

2012 n.a n.a n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés (A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi 
adatok nem álltak rendelkezésre.) 

 
A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a 
munkanélküliség.   
A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és 
képzési programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei 
nehezebbek, mint a férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így. 
Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt 
részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő marad otthon a beteg gyerekkel. 
Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhető. Nők számára 
helyben csak az Önkormányzat tud munkát biztosítani közfoglalkoztatás keretében.  
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 49 63 112 31 29 60 63,3% 46,0% 53,6% 

2009 53 73 126 23 30 53 43,4% 41,1% 42,1% 

2010 50 48 98 27 19 46 54,0% 39,6% 46,9% 

2011 53 53 106 23 15 38 43,4% 28,3% 35,8% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
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 A táblázat arra mutat rá, hogy a nők körében jóval magasabb a tartós 

munkanélküliek  száma, ezért  szükséges a beavatkozások tervezése. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési 

programokban  

A településünkön helyben képzések ,továbbképzések nincsenek. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei  

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1390 703 687 910 475 435 480 34,5% 228 32,4% 252 36,7% 
2011 1376 676 700 1122 551 571 254 18,5% 125 18,5% 129 18,4% 

Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás          
 
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak száma magasabb volt 2001-

ben, majd 2011-re a különbség kiegyenlítődött, ugyanakkor mindkét nem esetében 

jelentősen csökkent. 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. 

bérkülönbség) 

Nem releváns. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését 

segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai 

férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
A településen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek 
száma 50.  Az óvodába beíratott gyermekek száma 40 fő. A nők elhelyezkedése 
szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott 
legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen talált 
állást magának, gyermekét is a munkahelye szerinti település óvodájába íratta. Ez 
fordított esetben is előfordul, a helyi óvodába más településről két gyermeket írattak 
be a szülők.   A községben családbarát munkahelyi megoldásra, rugalmas 
munkaidőkezdésre azért nincs példa, mert munkahely sincs.  
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. 

 
5.3. számú táblázat – Családtervezés, anya- és gyermekgondozás 
területe 
 

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 33 33 

2009 1 40 40 

2010 1 47 47 

2011 1 49 49 

2012 1 n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés  
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A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a 
kismama gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, 
rálátása van a gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó 
intézményekkel, gyermek/házi orvossal.  
 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem 
jelenti azt, hogy nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az 
érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem lehetne 
eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás 
hamar kiderül.  Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene.   A Családsegítő Szolgálathoz 
fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni.   
Helyben nem releváns. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. 

anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A 

településtől 20 km-re lévő Balassagyarmaton található Családok Átmeneti Otthona és 

Hajléktalanok Átmeneti Otthona fogadja be a segítséget kérő családokat és 

egyedülállókat. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké. 
A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya 
elenyésző.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi 

problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések 
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A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, 
intézkedést nem igényelnek.  

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési 

lehetőségek meghatározása 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Tartós munkanélküliség arányának 

csökkentése,magas a  tartós munkanélküli 
nők száma 

Képzési programok körének szélesítése 

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, 

jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 

 
 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 332 215 154,4% 

2008 313 186 168,3% 

2009 305 182 167,6% 

2010 299 187 159,9% 

2011 283 182 155,5% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Teir, KSH-TSTAR 
(Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő 
jut.) 
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A település öregedési indexe mutatja, a település elöregedő. Az esélyegyenlőség 
szempontjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, 
segítésére van és lesz szükség a jövőben.   

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2008 296 317 613 

2009 306 306 612 

2010 296 299 595 

2011 297 302 599 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen 
nagyon alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az 
elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-
piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az 
elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. A 
településen a regisztrált munkanélküliek száma 2011. évben 106 fő, ebből 21 fő 50 év 
feletti.   
A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó 
többletterhelés miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki 
kertes házban lakik, ahol akad munka bőven.  
A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok 
foglalkoztatására sincs lehetőség.  

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, 

nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb 

programok a településen) 

A településen nem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj 
melletti/helyetti munkavégzés lehetőségével.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Ludányhalásziban az idősek hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén 

nem releváns. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, 

információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való 

hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

hozzáférése 

Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek 
számára a szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat társulási formában, a 
Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás keretében látja el 
feladatát. Az önkormányzat szociális rendelete, valamint a Társulási 
Megállapodásban foglaltak szerint az idősek számára biztosított a:  

 szociális alapszolgáltatás:  
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás  
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
- közösségi szolgáltatás 
- családsegítés 

 
6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban 
részesülő időskorúak száma  
 

év 

64 év feletti lakosság 
száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

fő fő % 

2008 313 0 0% 

2009 305 0 0% 

2010 299 0 0% 

2011 283 0 0% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra 
szorulók szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a 
szolgáltatásokat saját otthonukban. Nappali ellátásra nincs lehetőség, erre igény sem 
mutatkozik, az idősebb és betegesebb személyek szívesebben maradnak otthon. 
A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális 
étkeztetés is népszerű.  
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a 
legközelebbi szakrendelő Szécsényben, illetve a távolabbi Balassagyarmaton van. Aki 
betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak lehetősége van betegszállítót 
igényelni.  
Az önkormányzat intézményei nem akadálymentesítettek.  
 
Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében, 
 
6.3.2. számú táblázat – Időskorúak járadékában részesülők száma 
    

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 10 

2009 9 

2010 7 

2011 5 

2012 n.a. 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező 
időskorú személyek részére nyújtott támogatás.  
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

Az E-Magyarország Ponton ingyenes számítógép használat és internetezési lehetőség 
van amit inkább a fiatalok használnak. 
Az idősek részére az önkormányzat minden év tavaszán kirándulást szervez aminek 
nagy sikere van. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idős emberek idegenkednek az új technikai és informatikai dolgoktól. Nem 

jellemző. 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését 

célzó programok a településen 

Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy 
egyházi eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk 
miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról.   
Az  önkormányzat évek óta megrendezi az idősek tiszteletére az Idősek Napját 
valamint minden évben megszervezésre kerül az egynapos Nyugdijas Kirándulás. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési 

lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az időskorú lakosság száma Programok szervezése 
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Gyakran válnak áldozattá Tájékoztatások, térfigyelő kamerarendszer 
telepítése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb 
jellemzői, sajátos problémái 
 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 
adatok, melyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 
egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 
alkotják. 
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban így családjaik is jobban 
elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosok esetén még jelentősebb. 
 

a) fogyatékkal élők  foglalkoztatásának lehetőségei, 
foglalkoztatottsága ( pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás ) 
Nem állnak rendelkezésünkre adatok 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Nem állnak rendelkezésünkre adatok 
 

c)önálló életvitelt támogató helyi intézmények,szolgáltatások, 
programok 
Nem állnak rendelkezésünkre adatok. 
 

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni 
ellátása, kedvezményei 
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak 
fogyatékos személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon 
közgyógyellátásban  részesülők ( 2012 évben  210 fő), az időskorúak járadékában ( 
2012 évben 5 fő) súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában ( 2012 
évben 14 fő) súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén (2012 évben    6 
fő)részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma 

egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

2008 33 7 



68 
 

2009 0 11 

2010 0 13 

2011 0 13 

2012 0 n.a. 

 

 
 

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, 
információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való 
hozzáférés lehetősége, akadálymentesítés  
 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és 
biztonságos épített környezetre. 
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, melynek betartása 
az építésügyi hatóság feladata. Alapelv,hogy a településfejlesztési tervekben és más 
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő 
esélyű hozzáférés szempontrendszere. 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek 
akadálymentesítettsége 
Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatal, intézmények, egészségügyi és kulturális 
létesítmények nem akadálymentesítettek.  
 

b)közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

szociális ellátásban részesülők száma (fő)
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akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
 
Az önkormányzat honlapja infokommunikációs akadálymentesített. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
Nem jellemző településünkre. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok 
akadálymentesítettsége 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, parkok, játszóterek felújítása során 
gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi 
szolgáltatások ( pl. speciális közlekedési megoldások, 
fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
A településen található  Ipolypart  Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
nemcsak értelmi fogyatékos, hanem gyengénlátó , vak,  nagyothalló. siket, 
mozgáskorlátozott, pszichiátriai, skizofrén és beszédfogyatékos betegeket is ellát. 
 

f) pozitív diszkrimináció ( hátránykompenzáló juttatások, 
szolgáltatások ) 
 
A képviselőtestület átmeneti segély formájában hallókészülék vásárláshoz nyújtott 
támogatást. 

 
 

7.4. Következtetések-problémák beazonosítása, fejlesztési 
lehetőségek meghatározása  
 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közintézmények akadálymentesítése nem 
vagy csak részben megoldott 

Pályázati források keresése 

 
 
 
 
 
 

8.Helyi partnerségi, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-
profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 
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A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben 
működő kis- és mezőgazdasági vállalkozóknak, a falu lakosságának közös érdeke és 
felelőssége, hogy Ludányhalászi a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. 
 

a) a 3.-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi 
szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések 
feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek számára 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 
A településen számos civi lszervezet tevékenykedik: 

             - Öregpotyka Horgász Egyesület 

 - Timi-Tanya Falusi Turizmus és Lovassport Közhasznú Egyesület 

 - Ludányhalászi Sportegyesület 

 - Ludányhalászi Polgárőrség 

Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a 
civil szervezetek támogatására. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati , egyházi és 

civil szektor közötti partnerség bemutatása 

Az önkormányzat a civil szervezetek függetlenségét elismeri és tiszteletben tartja , 
partneri viszonyt alakít ki velük. Az önkormányzat a Katolikus Egyházzal is jó 

kapcsolatot ápol. 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi , területi 

társulásokkal való partnerség 

Önkormányzatunk igyekszik jó kapcsolatot kiépíteni a szomszéd településekkel, részt 

vesz a térségben működő társulások munkájában. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos 

esélyegyenlőségi  tevékenysége 

A nemzetiségi önkormányzat az iskola kezdésnél a rászorulóknak tanszert adományoz 

valamint mikulás alkalmából csomagot ajándékoz. 

e) civil szervezetek célcsoporttal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

A településen működő civil szervezetek a közös célok, kulturális, szórakozási 
programok megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a 



71 
 

munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Legyen az falunap ,nemzeti 
ünnep,szüreti,idősek napja, szánkó-és korcsolya verseny stb. 
A polgármester , a képviselők, a civil szervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek 
értékelhető. Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, 
inkább szabadidő kérdése.  
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi 

feladatok ellátásában 

A helyi vállalkozások támogatják az önkormányzat által szervezett programokat, 

elsősorban a falunapot. 

 
9.Helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott  esélyegyenlőségi 
problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, 
egyéb partnerek ( állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.)  bevonásának eszközei és 
eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
folyamatába 
 
A helyi esélyegyenlőségi program tervezetét Ludányhalászi községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete, a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az 
önkormányzati intézmények, civil szervezetek, a település lakossága előzetes 
véleményezés , esetleges módosító javaslatok megtétele céljából tanulmányozhatja.  
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság  végrehajtással 
kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök 
bemutatása  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi program a Hivatalban bárki számára elérhető, a település 
honlapján olvasható és véleményezhető. 
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános képviselő-
testületi ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatát.   
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

 
1.1 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Alacsony iskolázottság, szakmai 

végzettség hiánya 

 

Munkaügyi központtal a 

kapcsolattartás erősítése 

Tájékoztatás ,szórólapok biztosítása 

Helyi képzések szervezése 

Nem eléggé ismert a roma kultúra 
Roma kultúra bemutatása 

rendezvények szervezésével 

Gyermekek 

Megnőtt a működési zavarokkal 

küzdő családok száma, egyre több a 

deviáns gyermekek száma 

Életesélyeket romboló devianciák 

előfordulásának csökkentése 

Nők 
Tartós munkanélküliség a nők 

körében 
Információk közvetítése 

Idősek 
Magas az időskorú lakosság száma 

Programok szervezése 
 

Gyakran válnak áldozattá Tájékoztatások, térfigyelő 
kamerarendszer telepítése. 

Fogyatékkal 

élők 

Közintézmények akadálymentesítése 

nem vagy csak részben megoldott 
Pályázatok 
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1.2 A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

Mélyszegénységben élők és romák 
képzésének és foglalkoztatásának 
javítása 

Célcsoport tagjai, Polgármesteri 
Hivatal,Családsegítő és gyerekjóléti 
szolgálat 
 Munkaügyi Központ-munkaerőpiaci 
képzés 
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Roma kultúra bemutatása 
rendszervények szervezésével 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Ráday Általános Iskola,      Óvoda 
Felelős: Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 

Gyermekek Életesélyeket romboló devianciák 
előfordulásának csökkentése 

Ludányhalászi Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Családsegítő és gyerekjóléti szolgálat 
Ráday Általános Iskola 

Idősek 
Programok szervezése idősek részére 

Polgármesteri Hivatal  
Felelős: Polgármesteri Hivatal 

Bűnmegelőzés az idősek körében 
Rendőrség,Polgárőrség,lakosság, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Nők 
Információk közvetítése nők részére a 
foglalkoztatást segítő programokon 
való részvételre 

Ludányhalászi Közös Önkormányzati 
Hivatal 
Járási Munkaügyi Központ 
Felelős Ludányhalászi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Fogyatékkal élők 
Közintézmények 
akadálymentesítésére pályázati 
források keresése 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 
és valamennyi intézménye 
Felelős: Ludányhalászi Községi 
Önkormányzat 
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MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK/ROMÁK 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 

Mélyszegénységben élők és romák képzettségének és 

foglalkoztatottságának javítása 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése: 

Alacsony iskolázottság, szakmai végzettség hiánya 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 

Alacsony iskolai végzettségűek képzettségének és 

foglalkoztatottságának javítása   

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 

2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

Gazdasági program 2011-2014 évekre 

Az intézkedés tartalma: Az érintetek tájékoztatása, helyi képzések megszervezése. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2017.12.31. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- munkanélküliek száma 

- 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma 

- 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 

- szervezett képzések száma 

- képzésben részt vevők száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal dolgozója, oktatók 

- pénzügyi: - 

- technikai: számítógép, internet, irodaszerek 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

Az érintettek bevonásával, a képzési feltételek megteremtése 

révén. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 
Roma kultúra bemutatása 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése: 

A településen magas a roma lakosok száma, nem eléggé ismert 

kultúrájuk. 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
Roma kultúra ismertté tétele, elfogadtatása. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

Roma nemzetiségi önkormányzat éves munkaterve 

Az intézkedés tartalma: 
Roma kultúrát bemutató rendezvények szervezése a roma 

nemzetiségi önkormányzat bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: polgármester/roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2015. 06. 30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- roma lakosok száma 

- rendezvények száma 

- részt vevők száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: rendezvényszervezést, lebonyolítást vállaló 

munkatársak 

- pénzügyi: rendezvények költsége 

- technikai: rendezvények helyszínéül szolgáló terem 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

A lakosság érdeklődésének folyamatos fenntartásával. 
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 GYERMEKEK 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 

Életesélyeket romboló devianciák előfordulásának 

csökkentése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése: 

Megnőtt a működési zavarokkal küzdő családok száma, egyre 

több a deviáns gyermek 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
Csökken a gyermekjóléti alapellátásba bekerülő gyerekek száma 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

 

Az intézkedés tartalma: 
Egyéni és családterápiák, tájékoztató fórumok szervezése a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálat bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2015.12.31. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- működési zavarokkal küszködő családok száma 

- deviáns gyermekek száma 

- tervezett/megvalósult beavatkozások száma 

- gyermekjóléti alapellátások száma 

- gyermekjóléti alapellátásokba bekerülő gyermekek száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat munkatársa 

- pénzügyi: - 

- technikai: számítógép, irodaszerek, papír 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

Az érintetteknek a jelzőrendszerrel történő együttműködése 

révén. 
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NŐK 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 
Tájékoztatás foglalkoztatást segítő programokról 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése: 

Magas a tartós munkanélküliség a nők körében. 

 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
Nők munkába állásának segítése. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti 

Stratégia 

Gazdasági program 2011-2014. évekre 

Az intézkedés tartalma: 

Foglalkoztatást segítő programokról információk gyűjtése és 

közvetítése a nők részére a munkaügyi kirendeltség 

bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2016. 06. 30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- tartósan munkanélküli nők száma 

- foglalkoztatást segítő programok száma 

- programokon részt vevő nők száma 

- tájékoztatások száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, munkaügyi 

kirendeltség munkatársa 

- pénzügyi: - 

- technikai: irodaszerek, telefon, számítógép, internet, 

hirdetőtábla 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

A foglalkoztatást segítő programok meglétével, az érintettek 

folyamatos tájékoztatásával és részvételével. 
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IDŐSEK 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 
Programok szervezése az idősek részére 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése: 

Magas az időskorúak száma, nagy a veszélye a településen az 

idősek elszigetelődésének 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
Az aktív időskor biztosítása. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: 
Igények felmérése, majd programok szervezése a családsegítő 

szolgálat bevonásával. 

Az intézkedés felelőse: polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2014. 04. 30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- időskorúak száma 

- igények száma 

- programok száma 

- részt vevők száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, családsegítő 

szolgálat munkatársa 

- pénzügyi: - 

- technikai: irodaszerek, telefon, számítógép, internet, 

hirdetőtábla 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

Megfelelő tájékoztatás révén. 
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Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 
Bűnmegelőzés az idősek körében 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése: 

Az idősebb korosztály gyakran válik bűncselekmény áldozatává 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
Az idősek áldozattá válásának megelőzése 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Bűnmegelőzési 

koncepciója 

Az intézkedés tartalma: 
Tájékoztatások, plakátok, riasztórendszerek és térfigyelő 

kamerák felszerelése 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2018. 06. 30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- tájékoztatások száma 

- térfigyelő kamerák/riasztóberendezések száma 

- idősek elleni bűncselekmények száma 

- pályázatok száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, rendőrség 

munkatársa 

- pénzügyi: pályázati forrás, önköltség 

- technikai: hirdetőtábla, honlap 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

Pályázati kiírások függvényében. 
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Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 

megnevezése: 
Közintézmények teljes akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése: 

A polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, művelődési ház 

akadálymentesítése nem vagy csak részben megoldott. 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél: 
A közintézmények teljes akadálymentesítése. 

A célkitűzés összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumokkal: 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 

védelméről 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat költségvetési 

koncepciója 

Az intézkedés tartalma: 
Pályázati lehetőségek keresése, pályázatok benyújtása 

akadálymentesítésre. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester vagy az általa megbízott személy 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje: 

2018. 06. 30. 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok): 

- akadálymentes/nem akadálymentes épületek száma 

- benyújtott pályázatok száma 

- nyertes pályázatok száma 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa, építési szakember 

- pénzügyi: pályázati forrás, önköltség 

- technikai: épületek alkalmassága 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága: 

Pályázati kiírások függvényében, az önrész biztosításával. 
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 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredménye

inek 
fenntartha

tósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Mélyszegény
ségben élők 
és romák 
képzettségén
ek és 
foglalkoztatá
sának 
javítása 
javítása 

Alacsony 
iskolázottság, 
szakmai 
végzettség 
hiánya 

Alacsony 
iskolai 
végzettségűek 
képzettségéne
k és 
foglalkoztatott
ságának 
javítása  

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatás
i Stratégia 
2011. évi CXC. 
törvény - a 
nemzeti 
köznevelésről 
Gazdasági 
program 
2011-2014 
évekre  

Az érintetek tájékoztatása, 
helyi képzések 
megszervezése. 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2017.12.31. 

- munkanélküliek 
száma - 8 általános 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők száma 
- 8 általános iskolai 
végzettséggel nem 
rendelkezők száma 
- szervezett 
képzések száma - 
képzésben részt 
vevők száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
dolgozója, 
oktatók - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
számítógép, 
internet, 
irodaszerek  

Az érintettek 
bevonásával, 
a képzési 
feltételek 
megteremtés
e révén. 

2 
Roma 
kultúra 
bemutatása 

A településen 
magas a roma 
lakosok 
száma, nem 
eléggé ismert 
kultúrájuk. 

Roma kultúra 
ismertté 
tétele, 
elfogadtatása. 

Roma 
nemzetiségi 
önkormányzat 
éves 
munkaterve 

Roma kultúrát bemutató 
rendezvények szervezése a 
roma nemzetiségi 
önkormányzat 
bevonásával. 

polgármeste
r/roma 
nemzetiségi 
önkormányz
at elnöke 

2015.06.30. 

- roma lakosok 
száma - 
rendezvények 
száma - részt vevők 
száma  

- humán: 
rendezvénysze
rvezést, 
lebonyolítást 
vállaló 
munkatársak 
- pénzügyi: 
rendezvények 
költsége - 
technikai: 
rendezvények 

A lakosság 
érdeklődésé
nek 
folyamatos 
fenntartásáv
al. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredménye

inek 
fenntartha

tósága  

helyszínéül 
szolgáló terem  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Életesélyeke
t romboló 
devianciák 
előfordulásá
nak 
csökkentése 

Megnőtt a 
működési 
zavarokkal 
küzdő 
családok 
száma, egyre 
több a deviáns 
gyermek 

Csökken a 
gyermekjóléti 
alapellátásba 
bekerülő 
gyerekek 
száma 

1997. évi 
XXXI. törvény 
a gyermekek 
védelméről és 
a gyámügyi 
igazgatásról 

Egyéni és családterápiák, 
tájékoztató fórumok 
szervezése a gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálat 
bevonásával. 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2015.12.31. 

- működési 
zavarokkal 
küszködő családok 
száma - deviáns 
gyermekek száma - 
tervezett/megvalós
ult beavatkozások 
száma - 
gyermekjóléti 
alapellátások 
száma - 
gyermekjóléti 
alapellátásokba 
bekerülő 
gyermekek száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
munkatársa, 
gyermekjóléti 
és 
családsegítő 
szolgálat 
munkatársa - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
számítógép, 
irodaszerek, 
papír  

Az 
érintettekne
k a 
jelzőrendsze
rrel történő 
együttműkö
dése révén. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Tájékoztatás 
foglalkoztatá
st segítő 
programokr
ól 

Magas a tartós 
munkanélküli
ség a nők 
körében 

Nők munkába 
állásának 
segítése. 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia 
Gazdasági 
program 
2011-2014. 
évekre 

Foglalkoztatást segítő 
programokról információk 
gyűjtése és közvetítése a 
nők részére a munkaügyi 
kirendeltség bevonásával. 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2016.06.30. 

- tartósan 
munkanélküli nők 
száma - 
foglalkoztatást 
segítő programok 
száma - 
programokon részt 
vevő nők száma - 
tájékoztatások 
száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
munkatársa, 
munkaügyi 
kirendeltség 
munkatársa - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
irodaszerek, 

A 
foglalkoztatá
st segítő 
programok 
meglétével, 
az érintettek 
folyamatos 
tájékoztatásá
val és 
részvételével
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredménye

inek 
fenntartha

tósága  

telefon, 
számítógép, 
internet, 
hirdetőtábla  

. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Programok 
szervezése 
az idősek 
részére 

Magas az 
időskorúak 
száma, nagy a 
veszélye a 
településen az 
idősek 
elszigetelődés
ének. 

Az aktív 
időskor 
biztosítása. 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Igények felmérése, majd 
programok szervezése a 
családsegítő szolgálat 
bevonásával. 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2014.04.30. 

- időskorúak száma 
- igények száma - 
programok száma - 
részt vevők száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
munkatársa, 
családsegítő 
szolgálat 
munkatársa - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
irodaszerek, 
telefon, 
számítógép, 
internet, 
hirdetőtábla, 
programszerv
ezésre 
alkalmas 
helyszín  

Az igények 
függvényébe
n, megfelelő 
tájékoztatás 
mellett. 

2 
Bűnmegelőz
és az idősek 
körében 

Az idősebb 
korosztály 
gyakran válik 
bűncselekmén
yek áldozatává 

Az idősek 
áldozattá 
válásának 
megelőzése 

Ludányhalászi 
Községi 
Önkormányza
t 
Búnmegelőzés
i koncepciója 

Tájékoztatók,plakátok,rias
ztórendszerek és térfigyelő 
kamerák felszerelése 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

- tájékoztatások 
száma - térfigyelő 
kamerák/riasztóbe
rendezések száma - 
idősek elleni 
bűncselekmények 

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
munkatársa, 
rendőrség 
munkatársa - 

Pályázati 
kiírások 
függvényébe
n. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az 

intézkedés 
felelőse  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásának 
határideje  

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredménye

inek 
fenntartha

tósága  

száma - pályázatok 
száma  

pénzügyi: 
pályázati 
forrás, 
önköltség - 
technikai: 
hirdetőtábla, 
honlap  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Közintézmé
nyek teljes 
akadályment
esítése 

A 
polgármesteri 
hivatal, az 
orvosi 
rendelő, 
művelődési 
ház 
akadálymente
sítése nem 
vagy csak 
részben 
megoldott. 

A 
közintézmény
ek teljes 
akadálymente
sítése. 

1998. évi 
XXVI. törvény 
a fogyatékos 
személyek 
jogairól és 
esélyegyenlős
égük 
biztosításáról 
1997. évi 
LXXVIII. 
törvény az 
épített 
környezet 
alakításáról és 
védelméről 
Ludányhalászi 
Községi 
Önkormányza
t költségvetési 
koncepciója 

Pályázati lehetőségek 
keresése, pályázatok 
benyújtása 
akadálymentesítésre. 

polgármeste
r vagy az 
általa 
megbízott 
személy 

2018.06.30. 

- 
akadálymentes/ne
m akadálymentes 
épületek száma - 
benyújtott 
pályázatok száma - 
nyertes pályázatok 
száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal 
munkatársa, 
építési 
szakember - 
pénzügyi: 
pályázati 
forrás, 
önköltség - 
technikai: 
épületek 
alkalmassága  

Pályázati 
kiírások 
függvényébe
n, az önrész 
biztosításáva
l. 
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3. Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 

stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok 

településünkön maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

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

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a Ludányhalászi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség 

szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelősei beszámolóinak 

alapján. 
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Nyilvánosság 

 

Ludányhalászi Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a 
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a 
lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat honlapján közzétételre kerül, 
így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett 
esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás 
folyamatos ellenőrzésére.  
Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 

különböző rendezvényein, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 

támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai 

és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább kétévente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és 

társadalmi partnerek képviselőit. 

Kötelezettségek és felelősség 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 
polgármester felel. 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények 
vezetői felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 
programon részt vegyenek.  
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 
Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítójának. 

Érvényesülés, módosítás 

 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges 

változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő 

módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket 

a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) 2013. szeptember 

12-én tartott ülésén megvitatta és 110./2013.(XI.12.)  határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

Mellékletek: Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok 

 

 

 

 

 

 

Ludányhalászi, 2013. szeptember 12.       

  

 

 

 

 
    Kovács  Imre      Kereszti Márta 

   polgármester              jegyző 
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MELLÉKLET 

 

 

 

 

Fő Változás

2007 1597

2008 1589 99%

2009 1582 100%

2010 1591 101%

2011 1588 100%

2012 n.a. #ÉRTÉK!

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

nők férfiak összesen nők férfiak

nő 758 800 1558 49% 51%

0-2 évesek 43

0-14 éves 82 100 182 45% 55%

15-17 éves 25 26 51 49% 51%

18-59 éves 424 487 911 47% 53%

60-64 éves 61 70 131 47% 53%

65 év feletti 166 117 283 59% 41%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

fő %

2. számú táblázat - Állandó népesség

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

Öregedési index 

(%)

2001 n.a. 215 #ÉRTÉK!

2008 313 186 168,3%

2009 305 182 167,6%

2010 299 187 159,9%

2011 283 182 155,5%

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

3. számú táblázat - Öregedési index

állandó jellegű 

odavándorlás
elvándorlás egyenleg

2008 117 59 58

2009 81 35 46

2010 77 28 49

2011 69 32 37

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések 

száma
halálozások száma

természetes 

szaporodás (fő)

2008 5 66 -61

2009 14 43 -29

2010 15 68 -53

2011 13 69 -56

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 470 532 1002 49 10,4% 63 11,8% 112 11,2%

2009 470 411 881 53 11,3% 73 17,8% 126 14,3%

2010 473 561 1034 50 10,6% 48 8,6% 98 9,5%

2011 416 557 973 53 12,7% 53 9,5% 106 10,9%

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

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

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő férfi összesenév 

2008 2009 2010 2011 2012

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 112 126 98 106 #ÉRTÉK!

fő 6 9 5 5 n.a

% 5,4% 7,1% 5,1% 4,7% #ÉRTÉK!

fő 19 23 19 17 n.a

% 17,0% 18,3% 19,4% 16,0% #ÉRTÉK!

fő 6 12 9 18 n.a

% 5,4% 9,5% 9,2% 17,0% #ÉRTÉK!

fő 14 17 14 10 n.a

% 12,5% 13,5% 14,3% 9,4% #ÉRTÉK!

fő 12 14 9 13 n.a

% 10,7% 11,1% 9,2% 12,3% #ÉRTÉK!

fő 20 14 7 10 n.a

% 17,9% 11,1% 7,1% 9,4% #ÉRTÉK!

fő 20 17 15 12 n.a

% 17,9% 13,5% 15,3% 11,3% #ÉRTÉK!

fő 8 14 14 13 n.a

% 7,1% 11,1% 14,3% 12,3% #ÉRTÉK!

fő 7 6 6 8 n.a

% 6,3% 4,8% 6,1% 7,5% #ÉRTÉK!

fő 0 0 0 0 n.a

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

56-60 év

26-30 év

61 év felett

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 
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nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 49 63 112 31 29 60 63,3% 46,0% 53,6%

2009 53 73 126 23 30 53 43,4% 41,1% 42,1%

2010 50 48 98 27 19 46 54,0% 39,6% 46,9%

2011 53 53 106 23 15 38 43,4% 28,3% 35,8%

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

nyilvántartott/regisztrált 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

év fő fő %

nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %

2008 87 86 173 3 3,4% 10 11,6% 13 7,5%

2009 81 88 169 3 3,7% 7 8,0% 10 5,9%

2010 88 91 179 3 3,4% 5 5,5% 8 4,5%

2011 85 94 179 2 2,4% 7 7,4% 9 5,0%

2012 n.a n.a #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

18-29 évesek száma

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

év nő Férfi összesen

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 1390 703 687 910 475 435 480 34,5% 228 32,4% 252 36,7%

2011 1376 676 700 1122 551 571 254 18,5% 125 18,5% 129 18,4%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 

száma 

Összesen nő férfi

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

 Fő fő % fő % fő %

2008 112 15 13,4% 47 42,0% 50 44,6%

2009 126 8 6,3% 64 50,8% 54 42,9%

2010 98 6 6,1% 49 50,0% 43 43,9%

2011 106 5 4,7% 54 50,9% 47 44,3%

2012 #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK!

8 általános
év

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
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általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma

fő Fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

 év

8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

középfokú felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

fő fő % fő % fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

szakiskolai felnőttoktatásban  

résztvevők

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban résztvevők

gimnáziumi felnőttoktatásban 

résztvevők
 év

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

aránya a település aktív korú 

lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő romák/cigányok 

száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest

2010 102 10% n.a. n.a.

2011 90 9% n.a. n.a.

2012 38 4% n.a. n.a.

2013 55 5% n.a. n.a.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év
15-64 év közötti lakónépesség 

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1023 37 3,6%

2009 880 67 7,6%

2010 1026 54 5,3%

2011 1013 57 5,6%

2012 n.a. 0 #ÉRTÉK!

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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nyilvántartott 

álláskeresők száma

fő fő %

2008 112 48 42,9%

2009 126 67 53,2%

2010 98 71 72,4%

2011 106 53 50,0%

2012 n.a. 32 #ÉRTÉK!

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év

álláskeresési járadékra 

jogosultak 

fő
15-64 évesek 

%-ában
fő

munkanélküliek 

%-ában

2008 64 6,4 n.a. n.a. 0 0

2009 29 3,3 22 17,5 0 0

2010 15 1,5 20 20,4 0 0

2011 24 2,5 64 60,4 0 0

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Azoknak a száma, akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 

támogatást

év

rendszeres szociális segélyben 

részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás)

Azoknak a száma, akik 30 nap 

munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 

elesett 

év
Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett 

háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

2008 1 0 0

2009 1 0 0

2010 1 0 0

2011 1 0 0

2012 1 0 0

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 233

2009 235

2010 236

2011 227

2012 n.a.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 10

2009 8

2010 12

2011 11

2012 n.a.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
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év
összes 

lakásállomány (db)

bérlakás állomány 

(db)

szociális 

lakásállomány (db)

egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2008 502 0 0 0 0 0 0 0

2009 502 0 0 0 0 0 0 0

2010 500 0 0 0 0 0 0 0

2011 499 0 0 0 0 0 0 0

2012 n.a. 0 0 0 0 0 0 0

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

2008 21 0

2009 26 0

2010 40 0

2011 68 0

2012 n.a. 0

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
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év
védelembe vett 18 év 

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

2008 10 1 61

2009 7 0 59

2010 6 3 14

2011 11 5 26

2012 n.a. n.a. n.a.

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 

fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 126 0 0 0 2

2009 123 0 0 0 1

2010 124 0 0 0 10

2011 143 0 0 0 6

2012 n.a. n.a n.a n.a n.a

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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év

 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2008 27 46 10 91 n.a. n.a.

2009 27 54 6 88 10 29

2010 24 65 4 91 5 37

2011 26 65 4 83 12 70

2012 23 61 7 72 13 57

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 1 33

2009 1 40

2010 1 47

2011 1 49

2012 1 n.a.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő)

Működő összes bölcsődei 

férőhelyek száma

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma

családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai csoportok száma

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 3 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0

Gyógypedagógusok létszáma

- 0

Dajka/gondozónő
2 0

Kisegítő személyzet
- 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

1

db

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

3

50

2

6:30-16:30

2 hét
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év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

óvodai 

gyermekcsoportok száma

óvodai férőhelyek 

száma

óvodai feladat-ellátási 

helyek száma

óvodába beírt 

gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 29 2 50 1 42 0

2009 22 2 50 1 37 0

2010 28 2 50 1 36 0

2011 25 2 50 1 40 0

2012 n.a. 2 50 1 n.a. 0

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma

általános iskolások 

száma

fő fő fő fő %

2010/2011 66 47 113 22 19,5%

2011/2012 54 49 103 24 23,3%

2012/2013 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK!

napközis tanulók száma

tanév

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1

tanév

általános iskolai osztályok száma
általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai 

oktatásban

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
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fő %

2010/2011 11 100

2011/2012 9 100

2012/2013 n.a. n.a.

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 532 470 226 229 63 49

2009 411 470 227 231 73 53

2010 561 473 211 195 48 50

2011 557 416 220 233 53 53

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

év védőnők száma
0-3 év közötti 

gyermekek száma

átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2008 1 33 33

2009 1 40 40

2010 1 47 47

2011 1 49 49

2012 1 n.a. #ÉRTÉK!

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 296 317 613

2009 306 306 612

2010 296 299 595

2011 297 302 599

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

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

64 év feletti lakosság száma

fő fő %

2008 313 0 0%

2009 305 0 0%

2010 299 0 0%

2011 283 0 0%

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 10

2009 9

2010 7

2011 5

2012 n.a.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

 

év
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 


