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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
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! 

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 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. 

A program nyilvánossága: 

A program felkerült a Türr István Képző és Kutató Központ honlapjára (www.tkki.hu), itt bárki 
számára elérhető. Megtekinthető Ludányhalászi Község honlapján (www.ludanyhalaszi.hu), illetve 
a Polgármesteri Hivatalban. 
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A település bemutatása 

Társadalmi környezet, a népesség alakulása 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 1597   

2008 1589 99% 

2009 1582 100% 

2010 1591 101% 

2011 1588 100% 

2012 1488 94% 

2013 1481 100% 

2014 1458 98% 

2015 1434 98% 

2016 1502 105% 

2017 1491 99% 
 

 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

A táblázatból is jól látható, hogy a lakónépesség száma sajnos a 2012-es évhez képest a 2013-as 
évben ismét csökkenő tendenciát mutat és így tovább 2015-ben is csökkent a lakónépesség száma. 

A csökkenő létszám főként az elhalálozások miatt jelentkezik, de sokan változtatnak lakóhelyet is. 
A fiatalok nem szívesen maradnak itthon, többen nem itt képzelik el a jövőjüket. Munkahelyet a 
városok közelében könnyebben találnak. 

A település lakónépesség száma 2015. december 31-én 1502 fő.  

Ludányhalászi lakónépessége 2016. december 31-én 1491 fő. 

2015. december 31. és 2016. december 31. közti időszakban szintén megfigyelhető, hogy 
Ludányhalászi lakónépessége csökken. 
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2. Táblázat – Állandó népesség 

  

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 720 771 1491 48% 52% 

0-2 évesek     24     

0-14 éves 80 82 162 49% 51% 

15-17 éves 22 21 43 51% 49% 

18-59 éves 387 455 842 46% 54% 

60-64 éves 72 85 157 46% 54% 

65 év feletti 159 128 287 55% 45% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 Forrás: Önkormányzati adatok 

       3. 
Táblázat – Öregedési index 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
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 284 177 160,5% 

2013 291 175 166,3% 

2014 293 169 173,4% 

2015 291 159 183,0% 

2016 291 159 183,0% 

2017 287 162 177,2% 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 Forrás: Önkormányzati adatok 
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A diagramból jól látható, hogy Ludányhalászi továbbra is elöregedőben van. Magas az idős 
emberek száma, ezért szükséges ennek a rétegnek a programok szervezése. Egyre kevesebben 
választanak a fiatalok falut a letelepedésük helyszínének. 2015 és 2016 között megfigyelhető, hogy 
a lakosság elöregedése némileg mérséklődött. 2017-ben az elöregedés kis mértékű csökkenése 
figyelhető meg. 

5. Táblázat - Természetes szaporodás 

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 12 57 -45 

2013 11 45 -34 

2014 7 57 -50 

2015 10 54 -44 

2016 8 45 -37 

2017 12 49 -37 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 Forrás: Önkormányzati adatok 
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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, 
• 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 
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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.  

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. 
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A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

A HEP a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra irányul, akik számára a sikeres 
élet és a társadalmi integráció esélye korlátozott marad a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül. 

A jogszabályok kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekintik a romákat, a nőket és a 
fogyatékos személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok, a gyermekek és idősek esetében is felmerülhet. 

A helyzetelemzés során kell áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását és 
feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

Meg kell határozni e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a területeket, 
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
Intézkedési Terv tartalmazza. 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül. 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti 
jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési 
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és 
önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési 
önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az önkormányzati segély 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól 
szóló rendeletét. 

A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület 
hatáskörét a jegyzőre átruházza. 

A méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladat 2014. január 1-jétől jegyzői 
hatáskörből a települési önkormányzat képviselőtestületének hatáskörébe került. 2015. március 1-
jétől helyileg adható közgyógytámogatás, a méltányossági közgyógyellátás kifutó jelleggel van. 

A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújthatja a rendkívüli 
települési támogatást. 

A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző 
feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony 
foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés 
területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 



 11

Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság 
szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentős 
mértékben átalakult. 

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A 
helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának 
erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az 
ellátások a következők: 

• aktív korúak ellátása, 
• időskorúak járadéka, 
• ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 
• közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), 
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható 
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozhatják meg. 

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINT Ő VÁLTOZÁSOK:  

I. Aktív korúak ellátása 

(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a 
továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§) 

Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely 
olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a 
törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás 
állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély 
helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-jétől a 
járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek 
intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri 
hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére. 

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei 
esetenként változni fognak. 

I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy 
a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. 

A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  

I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-jétől megszűnik. A korábban erre 
a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. 

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők: 
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- A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a 
jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálja. 

- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. 
március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult. 

- Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek 
jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert 
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 
biztosítani nem tudják. 

- Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 
kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 
központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 
éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre. 

- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az 
együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell 
szüntetni. 

 

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét 
a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül 
a családi jövedelemhatár összege változik: 

Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. 
(A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.) 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 
szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. 
Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 
26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.) 
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Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről 
a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. 

A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés 
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek 
együttműködni. 

II. Lakásfenntartási támogatás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés) 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből. 
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők 
részére. 

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani. 

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 
támogatást, a következőképpen alakult: 

- Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a 
korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási 
támogatásra. 

- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a 
lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani. 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez. 

III. Adósságkezelési szolgáltatás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés) 

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. 
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők 
részére. 

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 
adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani. 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára. 

IV. Méltányossági közgyógyellátás 

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés) 

A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből, 
ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. 
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Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani. 

A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves 
időtartamban fennáll az alábbi esetekben: 

- Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy 

- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban 
van. 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 
gyógyszerkiadások viseléséhez. 

V. Méltányossági ápolási díj 

Az ellátás biztosítása a települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. 

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. 

A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 
biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában. 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 

VI. Önkormányzati segély 

(jogszabályi háttér: Szt. 45.§) 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás lett. 

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 
szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, 
hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 
milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben 
az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 
hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel: 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 
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A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 
kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 
legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia. 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

• Az intézményi térítési díj szabályainak változása 
• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 
• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 
• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 
• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 

szabályainak módosítása 
• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 
• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 
• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 
• Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 
• Jogorvoslati rend pontosítása 
• A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 
• A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 
• Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 
• Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

2. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 
módosításai 

• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet módosításai 

• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai 

• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 
Korm. 

• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. 
rendelet módosításai 

3. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  

• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
módosításai 

• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 
rendelet módosítása. 
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1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról  
 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 
 
Ludányhalászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló, többször módosított 1993. III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-
ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja. 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

Rendelet hatálya 
 

(1)1 A rendelet hatálya kiterjed a Ludányhalászi településen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre, a község területén tartózkodó 
hajléktalanokra, továbbá az Szt. 7. § (1) bekezdés szerinti rászorulókra is. 

 
(2)  A rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében 

kell tervezni. 
 
(3)  E rendelet az alábbi szociális alapszolgáltatásokat, valamint az alábbi pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátásokat szabályozza: 
a)  Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

aa) lakhatási támogatás 
ab) közgyógytámogatás 

b)2 Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás 
ba) rendkívüli települési támogatás 

c)3 Egyéb nem rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 
ca) temetési támogatás, 
cb) iskolakezdési támogatás, 
cc) karácsonyi támogatás, 
cd) köztemetés 

 
2. § 

Értelmező rendelkezések 
 
E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. 
 

                                                           
1 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
2 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
3 Beiktatta a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól.  
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II. Fejezet 
Eljárási rendelkezések 

 
3. § 

 
(1)  A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására a Szt. rendelkezéseit az e rendeletben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
(2)4 Szociális rászorultságtól függő ellátások iránti kérelmek közül a lakhatási támogatás és a 

közgyógytámogatás a jegyző, a rendkívüli települési támogatás, a temetési támogatás, a karácsonyi 
támogatás, a köztemetés és az étkeztetés a polgármester hatáskörébe tartozik. 

 
(3)5 A rendszeres települési támogatás (lakhatási támogatás, közgyógytámogatás) esetén az ellátás a 

kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. 
 

4. § 6 
 

A képviselő-testület, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó ellátások esetén a kérelmeket a 
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatalba – 3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69. - (továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal), az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 
 

5. §7 
 
(1)  Jelen rendeletben meghatározott esetben a kérelmező a kérelem benyújtásakor vagyonnyilatkozat 

útján köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni viszonyairól. 
 
(2)  Amennyiben jelen rendelet a szociális ellátásra való jogosultságot jövedelemhatárhoz köti, a 

kérelmező köteles saját, illetve családja (házastársa) jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és azokat 
igazolni. 

 
(3)  Az Önkormányzat szabályozási hatáskörébe tartozó szociális ellátások esetében a 

jövedelemszámításnál irányadó időszak – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a havonta 
rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap, egyéb 
jövedelmek esetében 1 év.  

 
(4)  Jövedelemigazolásként az alábbi iratokat kell csatolni: 

a)  alkalmazásban állók esetében a munkáltató által kiadott jövedelemigazolás; 
b)  a társadalombiztosítási, illetve a rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását 

megelőző hónap utalási szelvénye, ennek hiányában az utolsó havi bankszámlakivonat 
c)  vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet tagja esetében az illetékes állami adóhatóság által kiadott 

jövedelemigazolás; 
d)  munkanélküli ellátás esetében az illetékes Foglalkoztatási Osztály ellátást megállapító határozata, 

vagy a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvény; 
e)  tartásdíj esetében a bíróság határozata; 
f) az egyéb jövedelmek esetében, illetve ha a kérelmező nem tud, illetve nem képes jövedelmi 

viszonyairól igazolást becsatolni, a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat (a 
továbbiakban az a) – f) pontok együttesen: jövedelemigazolás). 

 
(5) A jelen rendelet által szabályozott egyéb jogosultsági feltételt okirattal kell igazolni. Ilyen okirat 

különösen a személyi igazolvány, lakcímkártya, hatósági döntés, bírósági döntés, iskolalátogatási 

                                                           
4 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
5 Beiktatta a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól.  
6 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
7 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
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igazolás, közműszámla, háziorvosi igazolás. Ha a kérelmező nem tud, illetve nem képes okiratot 
becsatolni, a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozat is elfogadható. 

 
6. § 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató 
Központhoz (3170 Szécsény, Rákóczi út 41.) kell benyújtani, amelyek elbírálása az intézményvezető 
hatáskörébe tartozik. 
 

7. § 
 

(1)  A szociális ellátások folyósítása 
a) házipénztárból kifizetéssel, 
b) az érintett szolgáltató számlájára utalással történik. 
 

(2)  Az ellátásokat havonta utólag, tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Az átmeneti 
ellátások esetében lehetőség van hóközi folyósításra is. 

 
III. fejezet 

Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 
 

8. § 
Lakhatási támogatás 

 
(1)  A jegyző a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem 

lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez települési támogatást nyújt. 

 
(2)8  a)  A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással  összefüggő 

azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének  elmaradása a kérelmező 
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
b)  A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. sz. függeléke szerinti kérelemre indul. 
 

(3)  A támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik 
a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 
(4)  A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 

szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 
a)  a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, 
b)  a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, 
c)  a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, 
d)  a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, 
e)  a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. 
 

(5)  Ha a háztartás 
a)  (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül, vagy 
b)  (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 
 

(6)  Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, 
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. 

                                                           
8 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a Hatályos: 2016. április 1-től. 
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(7) 9  A lakhatáshoz kapcsolódó kiadás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy 

négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 
összege a rendelet hatályba lépését követően 550 forint. 

 
(8)  A támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a)  ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b)  ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c)  ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d)  ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e)  ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden 

további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
 

(9)10 A támogatás egy hónapra jutó összege 

a)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 

b)  a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások elismert havi költségének és a támogatás 
mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve 
kell meghatározni. 

 
(10)  A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

TM = 0,3- 
J-0,5 NYM
───── 

 
x 0,15, 

  
 NYM  

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 

(11)  Az (1) bekezdés szerinti települési támogatást egy évre kell megállapítani, mely támogatás ugyanazon 
lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások 
számától. 

 
(12)11 A lakhatási támogatás maximum 50%-áig terjedő összegben az önkormányzatnál vagy a 

közműszolgáltatónál nyilvántartott tartozásra kell fordítani, a fennmaradó részt a 
közműszolgáltatónak kell utalni, az alábbiak szerint: 
a)  villanyszámla (elsősorban) feltöltős villanyóra, 
b)  szemétszállítási díj, 
c)  ivóvíz 
d)  gázszolgáltató. 

 
(13)12 A lakhatási támogatást meg kell szüntetni: 

a)  a jogosult erre irányuló kérelme beérkezése hónapjának utolsó napjával, 
b) a jogosult halála esetén, a haláleset bekövetkezése hónapjának utolsó napjával, 
c)  a jogosult lakcímváltozása esetén, a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával. 

 
9. § 

Közgyógytámogatás 

                                                           
9 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
10 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
11 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
12 Beiktatta a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
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(1)13 A jegyző kérelemre méltányosságból közgyógytámogatásra való jogosultságot állapít meg egy év 

időtartamra annak a szociálisan rászorult személynek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül 
élő esetén annak 300%-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át. 

 
(2)  A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 2. számú függeléke szerinti kérelemre indul. A 

kérelemhez csatolni kell – az 5.§-ban foglaltakon túlmenően –  
a) a havi rendszeres gyógyító ellátásának szükségletéről szóló, az Szt. 50/A.§ (3) bekezdésében 
meghatározott tartalommal kiállított háziorvosi igazolást, 
b) a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, 
sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 

 
(3)14 A jegyző a háziorvos igazolása alapján ( különösen nyilvános adatbázisok felhasználásával, vagy belföldi 

jogsegély útján )megállapítja a kérelmező – havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglethez igazodó – 
havi rendszeres gyógyító ellátásának költségét. 

 
(4)15 A közgyógyellátás összege a (3) bekezdés alapján igazolt költség, de legfeljebb havi 8.000 forint 

összegben állapítható meg. 
 
(5) Meg kell szüntetni közgyógytámogatásra való jogosultságot, ha 

a)  a jogosult az Szt. 50. § (1), vagy (2) bekezdésben foglalt közgyógyellátásra szerez jogosultságot, 
b)  ha a jogosult kerület lakcíme a folyósítás időtartama alatt megszűnik, vagy 
c)  a jogosult elhalálozott. 

IV. fejezet 
Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

 
10. §16 

Rendkívüli települési támogatás 
 

(1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 
személyek részére. 

(2)17 a) Az (1) bekezdés szerinti segély különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 
aa) elemi kár, 
ab) betegségből eredő többletköltségek enyhítésére, 
ac) ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés, 
ad) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve 
ae) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése 

 

b) A hatáskör gyakorlója különös méltánylást érdemlő esetben a a) pont szerinti jogosultsági 
feltételekkel nem rendelkező kérelmére is megállapíthatja a segélyt. 

 
(3) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege alkalmanként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál. 
 
(4)18 A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 3. sz. függeléke szerinti kérelemre indul. A 

kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. 
 

                                                           
13 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
14 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
15 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
16 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
17 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
18 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
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 (5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként az Szt. 47.§ (3) bekezdésében foglalt 
támogatási formákban is biztosítható: 
a)  erre irányuló kérelem esetén, vagy 
b)  az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a rendkívüli települési támogatás 

felhasználása nem rendeltetésének megfelelően történik. 
 

(6) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is adható. 
 

V. fejezet19 
Egyéb nem rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatás 

 
10/A. §20 

Temetési támogatás 
 

(1)  A polgármester temetési támogatást állapíthat meg annak, aki meghalt személy eltemettetéséről 
gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt 
ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. 

 
(2)  A segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező 

a)  családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló esetén annak 500%-át 

b)  a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül. 
 

(3)  Az (1) bekezdés szerinti segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
10%-ánál, de annak teljes összegét is elérheti, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy 
családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 
(4)  A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-a. 
 
(5)21 A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 4. sz. függeléke szerinti kérelemre indul. A 

kérelemhez csatolni kell - az 5.§-ban foglaltakon túlmenően –  
a)  a kérelmező nevére kiállított temetési számlák eredeti példányát, 
b)  amennyiben a haláleset nem Ludányhalásziban történt, a halotti anyakönyvi kivonatot. 

 
(6)  A támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 90 napon belül lehet benyújtani. 
 
(7)22 A temetési támogatás összege egységesen 20.000 Ft. 
 

 
11. § 

Iskolakezdési támogatás 
 
(1)  A képviselő-testület tanévkezdéskor, valamennyi Ludányhalászi községben lakóhellyel rendelkező, 

nappali tagozaton középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben tanulmányokat folytató diák 
részére egyszeri támogatást állapít meg. 

 
(2)23  a)  a támogatás megindítása iránti eljárás a rendelet 5. számú függeléke szerinti kérelemre 

 indul 
b)  az iskolakezdési támogatás megállapításának, illetve kifizetésének feltétele, hogy a családban az 

egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

                                                           
19 Kiegészítette a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 10. §-a, Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
20 Kiegészítette a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól. 
21 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
22 Beiktatta a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
23 Módosította a 3/2016.(IV.01.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2016. április 1-től. 
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500%-át, valamint az iskolalátogatási igazolás és jövedelemigazolás tárgyév október 15-ig történő 
benyújtása. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 
 (3) A támogatási keret összege a mindenkori éves költségvetésben kerül megállapításra. 
 

12. § 
Karácsonyi támogatás 

 
(1) A polgármester minden évben karácsonyi támogatást nyújt Ludányhalászi településen állandó 

bejelentett lakóhellyel rendelkező, nyugellátásban, rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő 
személy részére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, egyedülálló esetén annak 450%-át. 

 
(2) A támogatási keret összege a mindenkori éves költségvetésben kerül megállapításra. 

 
13. § 

Köztemetés 
 
(1)  A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítési 

kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén mentesítheti. 

 
(2)  Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy 

megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250%-át nem haladja meg. 

 
(3)24 

VI. fejezet 25 
Szociális alapszolgáltatások 

 
14. § 

 
Az alapszolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) nyújtásával az önkormányzat segítséget 
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában. Az igénybe vehető alapszolgáltatások: 

•  étkeztetés 
•  házi segítségnyújtás 
•  családsegítés 
•  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
•  közösségi ellátások. 

 
15. § 

Étkeztetés 
 
(1)  Az önkormányzat azoknak az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott, szociálisan rászorultaknak a 

napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

 
(2)  Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a személy, aki 

                                                           
24 Hatályon kívül helyezte a 8/2015. (IX.25.)önkormányzati  rendelet 13. §-a. Hatálytalan: 2015. szeptember 
26-tól.  
25 Módosította a 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos: 2015. szeptember 26-tól.  
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a)  az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy rokkantsági 
nyugdíjas, rokkantsági járadékos, vagy rokkantságára, egészségkárosodására tekintettel részesül 
nyugdíjszerű, vagy szociális ellátásban 

b)  az a) pont alá nem tartozó személy esetén, ha az igénylő igazoltan súlyos, legalább egy hónapig 
tartó, illetve tartós betegségben szenved és kereső tevékenységet nem folytat 

c) az a) és b) pontban meghatározott személyekkel közös háztartásban élő, általuk eltartott 
hozzátartozók. 

(3)  Az étkezést az önkormányzat a Ludányhalászi Mesekert Óvoda konyhájáról biztosítja. Az igénybevétel 
lehetőségei: 

• a jogosult gondoskodik az étel elszállításáról, 

• az önkormányzat gondoskodik az étel házhozszállításáról. 
 

(4)  Megszűnik az étkeztetés: 
• a jogosult kérelmére 
• ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn 
• a jogosult meghal. 
 

(5)  Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott 
személyek kötelesek megfizetni. A jövedelemmel nem rendelkező jogosultak ingyenes ellátásban 
részesülnek. 

 
(6)  A térítési díj megállapítására és fizetésére az Szt. 115.§ és 116.§-ait, valamint a térítési díjról szóló 

jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni. 
 
(7)  Az étkeztetés intézményi térítési díját és a jövedelem alapján biztosított kedvezmények mértékét a 

testület külön rendelettel állapítja meg. 
 

16. § 
Házi segítségnyújtás 

 
(1)  Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az Szt. 63.§ (1) bekezdésében 

meghatározott személyekről, önálló életvitelüknek lakásukon, lakókörnyezetükben történő 
fenntartásában, fizikai, mentális, szociális szükségleteik biztosításában. Ennek keretébe tartozó 
gondozási tevékenységek különösen: 
• létfenntartását és háztartásának vitelét segítő tevékenység (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, ebéd 

házhoz szállítása stb.) 
• személyi és környezeti higiénia megtartása 
• orvosi ellátás igénybevételében segítség, orvosi előírás szerinti alapvető ápolási, egészségi 

állapotával kapcsolatos feladatok ellátása 
• hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 
• környezetével való kapcsolattartás segítése 
• veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, elhárításában közreműködés. 
 

(2)  Megszűnik a házi segítségnyújtás: 
a)  a jogosult kérelmére 
b)  ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn 
c)  a jogosult meghal. 
 

(3)  A térítési díj megállapítására és fizetésére az Szt. 115.§ és 116.§-ait, valamint a térítési díjról szóló 
jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni. 

 
(4)  A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját és a jövedelem alapján biztosított kedvezmények 

mértékét a testület külön rendelettel állapítja meg. 
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(5)  Az önkormányzat az Szt. 63.§-a szerint házi segítségnyújtást társulási formában a szécsényi 
székhellyel működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján látja el. 

17. § 
Családsegítés 

 
Az önkormányzat az Szt. 64.§-a szerinti családsegítést a község közigazgatási területén társulási formában, a 
szécsényi székhellyel működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás útján látja 
el. 
 

18. § 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
Az önkormányzat az Szt. 65.§-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a község közigazgatási 
területén társulási formában, a szécsényi székhellyel működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás útján látja el. 
 

19. § 
Közösségi ellátás 

 
Az önkormányzat az Szt. 66/A.§-a szerinti közösségi ellátásokat a község közigazgatási területén társulási 
formában, a szécsényi székhellyel működő Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó 
Társulás útján látja el. 
 

20. § 
Záró rendelkezések 

 
(1)  E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. február 28. után benyújtott 

kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
(2)  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ludányhalászi Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 
9/2003.(IX.04.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 2/2004.(II.27.), 7/2004.(IV.20.), 
9/2004.(VII.16.), 8/2005.(VIII.29.), 11/2005.(X.28.), 1/2006.(I.27.), 7/2006.(IV.20.), 10/2006.(VIII.11.), 
2/2007.(II.16.), 15/2007.(XI.23.), 2/2008.(III.27.), 15/2008.(XII.19.), 1/2009.(II.13.), 9/2010.(IV.30.), 
3/2011.(II.25.), 6/2011.(IV.01.), 14/2011.(IX.16.), 1/2012.(I.27.), 4/2012.(II.10.), 21/2012.(XII.28.), 
18/2013.(XI.19.), 19/2013.(XII.20.), 6/2014.(XI.21.). 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020. 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi 
hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 
most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes 
tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba 
fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 
összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 
foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 
munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 
és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes 
pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 
fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk. 
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 

 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

Nem történt új koncepció, stratégia elfogadása. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Változás nem történt. 

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

A HEP elkészítése során még nem álltak rendelkezésre a 2012-es adatok. A 2015 évi felülvizsgálat 
során azonban már ezeket az adatokat sikerült frissíteni a 2013-2014-es adatokkal kiegészítve. A 
2016 évi adatok csak hiányosan lelhetőek fel a népességre vonatkozóan, mivel ezen adatokat 
következő év januárjában kapja meg az önkormányzat. Ezeket egy következő felülvizsgálat során 
szükséges pótolni. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

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 

 

év  

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

nő férfi összesen 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 500 574 1074 63 12,6% 72 12,5% 135 12,6% 

2013 497 579 1076 45 9,1% 36 6,2% 81 7,5% 

2014 470 564 1034 36 7,7% 35 6,2% 71 6,9% 

2015 471 554 1025 36 7,6% 42 7,6% 78 7,6% 

2016 487 565 1052 40 8,2% 48 8,5% 88 8,4% 

2017 481 561 1042 39 8,1% 48 8,6% 87 8,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 
fő 112 126 98 106 132 84 73 77 88 88 

20 éves és fiatalabb 
fő 6 9 5 5 2 4 5 9 8 7 

% 5,4% 7,1% 5,1% 4,7% 1,5% 4,8% 6,8% 11,7% 9,1% 8,0% 

21-25 év  
fő 19 23 19 17 21 11 11 12 15 15 

% 17,0% 18,3% 19,4% 16,0% 15,9% 13,1% 15,1% 15,6% 17,0% 17,0% 

26-30 év 
fő 6 12 9 18 20 10 9 7 9 7 

% 5,4% 9,5% 9,2% 17,0% 15,2% 11,9% 12,3% 9,1% 10,2% 8,0% 

31-35 év 
fő 14 17 14 10 11 7 7 4 5 7 

% 12,5% 13,5% 14,3% 9,4% 8,3% 8,3% 9,6% 5,2% 5,7% 8,0% 

36-40 év 
fő 12 14 9 13 17 15 10 8 7 6 

% 10,7% 11,1% 9,2% 12,3% 12,9% 17,9% 13,7% 10,4% 8,0% 6,8% 

41-45 év 
fő 20 14 7 10 9 6 8 7 9 8 

% 17,9% 11,1% 7,1% 9,4% 6,8% 7,1% 11,0% 9,1% 10,2% 9,1% 

46-50 év 
fő 20 17 15 12 24 12 8 11 9 10 

% 17,9% 13,5% 15,3% 11,3% 18,2% 14,3% 11,0% 14,3% 10,2% 11,4% 

51-55 év 
fő 8 14 14 13 17 8 8 6 12 10 

% 7,1% 11,1% 14,3% 12,3% 12,9% 9,5% 11,0% 7,8% 13,6% 11,4% 

56-60 év 
fő 7 6 6 8 11 10 5 9 7 9 

% 6,3% 4,8% 6,1% 7,5% 8,3% 11,9% 6,8% 11,7% 8,0% 10,2% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 1 2 4 7 9 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 2,7% 5,2% 8,0% 10,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A nyilvántartott álláskeresők száma mind a nők mind a férfiak esetében csökkenést mutat 2012. 

évhez képest. Ez a csökkenés 2014-ről 2015-re megfordult és elkezdett növekedni. A növekedés 
2016-ban is megfigyelhető. 2017-ben 15-64 év nyilvántartott álláskeresők körében kis mértékű 
csökkenés következett be. 

3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az álláskeresők száma a 2012-es évtől csökkenő tendenciát mutat. Korcsoportonkénti 
megoszlásban a 21-25 évesek 36-40 évesek, a 46-50 év közöttiek vannak többségben. A 
legkedvezőbbnek a 2014-es év bizonyult. Azóta évről évre növekszik az álláskeresők száma. 

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

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

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 63 72 135 34 32 66 54,0% 44,4% 48,9% 

2013 45 36 81 29 14 43 64,4% 38,9% 53,1% 

2014 36 35 71 13 8 21 36,1% 22,9% 29,6% 

2015 39 43 82 16 10 26 41,0% 23,3% 31,7% 

2016 40 48 88 15 18 33 37,5% 37,5% 37,5% 

2017 39 48 87 21 21 42 53,8% 43,8% 48,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A tartós munkanélküliek száma 2014-ben volt a legalacsonyabb (29,6%), ez jelentős változást 
mutat a korábbi évekhez képest. Ennek oka lehet a közcélú foglalkoztatás egyre szélesebb körű 
bevezetése. Ugyanakkor még mindig jelentős mértékben magasabb a nők aránya, mint a férfiaké. A 
2015-ös évben a nők aránya 41,0%, míg a férfiaké 23,3%. 2016-ra a 180 napnál régebben 
munkanélküliek aránya közel azonos. 2017-es adatok megközelítőleg megegyeznek a 2016-os 
adatokéval a 3.2.3. számú táblázatban. 

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

 

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 91 96 187 5 5,5% 9 9,4% 14 7,5% 

2013 89 94 183 5 5,6% 7 7,4% 12 6,6% 

2014 91 97 188 6 6,6% 9 9,3% 15 8,0% 

2015 92 93 185 5 5,4% 10 10,8% 15 8,1% 

2016 83 100 183 4 4,8% 8 8,0% 12 6,6% 

2017 111 108 219 9 8,1% 19 17,6% 28 12,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A pályakezdők elhelyezkedési esélye a mai napig nagyon nehéz a térségben. Helyben alig van 
munkahely. 2010-ben volt a legalacsonyabb a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma. Nemek 
tekintetében a férfiak száma volt magasabb. A 2016-évi adatok közel megegyeznek az elmúlt év 
adataival. A 18-29 éves pályakezdő álláskeresők adataiban jelentős növekedés következett be a 
vizsgált időszakban. Arányuk a munkanélküliek között gyakran a szakmai gyakorlat hiányából 
fakad. A fiatalok ugyanis sok esetben hiába rendelkeznek  megfelelő iskolai végzettséggel, a valós, 
gyakorlatban elsajátítható tapasztalatuk hiánya miatt nem alkalmazzák őket a munkáltatók. Az 
iskolarendszerbe épített szakmai gyakorlatok eltérő színvonalúak, így ezek csak bizonyos esetekben 
nyújtanak megoldást a fenti problémára. Fontos kiemelni továbbá, hogy a fiatalok száma a 
településen az elmúlt években folyamatosan csökken, mely a magasabb mobilitási kedvvel és 
lehetőséggel függhet össze. A 18-29 éves pályakezdők a nagyobb lélekszámú településeken 
hamarabb találnak végzettségüknek megfelelő állást, többségük még családalapítás előtt állva 
könnyebben változtat lakóhelyet az ideális munka kedvéért. 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Az iskolai végzettség, szakképzettség kiemelt szempontja a foglalkoztatásnak, mely mind a 
szegénység vizsgálatánál, mind a jövedelmi és a vagyoni elemzésénél is kiemelésre kerül. A mai, 
rohamosan fejlődő világban a szakmák, munkakörök egyre erőteljesebben specifikálódnak, azok 
műveléséhez, betöltéséhez, betöltéséhez speciális iskolai végzettségek, szakképesítések 
szükségesek. Természetesen a munkaerőpiac bizonyos szegmensei továbbra is felszívják az 
alacsony iskolai végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen munkakörök száma is véges, így 
megfelelő iskolai szakképesítés, végzettség hiánya egyértelműen hátrányt okoz a munkaerőpiacon 
való elhelyezkedésben. 

3.2.5. számú táblázat – Alacsony 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 
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3.2.6. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

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 134 10 7,5% 72 53,7% 52 38,8% 

2013 81 5 6,2% 41 50,6% 35 43,2% 

2014 71 6 8,5% 37 52,1% 28 39,4% 

2015 82 6 7,3% 35 42,7% 41 50,0% 

2016 88 9 10,2% 47 53,4% 32 36,4% 

2017 87 9 10,3% 43 49,4% 35 40,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

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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3.2. Közfoglalkoztatás 

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségeket 
kihasználta. A létszámokat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződések alapján meghatározott keret szerint 
töltöttük fel. A jogviszonyok határozott időre szóltak, teljes munkaidős közfoglalkoztatási bér 
mellett kerültek létesítésre. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében csoportvezetőket és 
ügyintézőket is alkalmaztunk a programok keretein belül. 

Kistérségi Startmunka értékteremtő mintaprogramok, mezőgazdaság programelem: 

A projekt célja, hogy konyhakerti növényeket, hústermékeket, valamint félkész élelmiszereket 
termeljen, melyet a közétkeztetésben, valamit természetbeni szociális juttatásként használunk fel.  A 
programhoz kötelező képzés is kapcsolódott, 9 fő „háztáji növénytermesztő és savanyító” 8 fő pedig 
„háztáji növénytermesztő és állattenyésztő” képesítést szerzett 

2013.03.04.-2014.02.28. 25 fő 
2014.03.04.-2015.01.31. 25 fő 
2015.03.18.-2016.02.29.  23 fő 
2016.03.08.-2017.02.28. 23 fő 
2017.03.01.-2018.02.28. 23 fő 

Kistérségi Startmunka szociális jellegű mintaprogramok: 

A projektek fő célja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők számának csökkentése, a 
célcsoport munkához és munkabérhez juttatása. Tevékenységük főként karbantartó, takarító munka. 

2013.03.11.-2013.12.31 külterületi belvízelvezetés 11 fő 
2013.03.11.-2013.12.31.  mezőgazdasági utak rendbetétele 11 fő 
2014.08.04-2014.12.31. belvízelvezetés 11 fő 
2014.08.04.-2014.12.31. közúthálózat javítása 11 fő 
2015.01.01.-2015.02.28. Útőr program : 11 fő 
2015.04.02.-2015.12.31. Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása: 22 fő 
2016.04.07.-2016.12.31. külterületi belvízelvezetés 11 fő 

Téli közfoglalkoztatás: 

A programhoz képzések is társultak, melyek a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok!” elvezetésű kiemelt 
projekt keretében valósultak meg. A fő cél az alacsony, vagy elavult képzettséggel rendelkezők 
piacképes képesítéshez való juttatása. 

2013.12.01.-2014.04.30 konyhai kisegítő 15 fő 
    bolti hentes 15 fő 
    betanított gyertyakészítő 20 fő 
    motorfűrész-kezelő 16 fő 
2014.12.01.-2015.03.31. betanított kőműves 15 fő 
    családellátó 15 fő 
 
A 2015. év második felétől a közfoglalkoztatáshoz tartozó képzések a GINOP 6.1.1. „Alacsony 
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” program keretében zajlottak. 
 
2016.05.09-2015.09.22. állatgondozó 2 fő (kistérségen belül több önkormányzat vont be 

közfoglalkoztatottakat a teljes létszám feltöltésére) 
 
2016.12.12.-2017.03.19. családellátó 18 fő 
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2017.01.23-2017.02.14. zöldkülterületi kisgépkezelő  12 fő (ebből 4 máshonnan) 
 

Hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 

Célja a startmunka programokba be nem emelhető karbantartó, településszépítő tevékenységek, a 
közterületek tisztítása, esetenként hómentesítése, katasztrófavédelem, családellátásban és 
közétkeztetésben való segítség. Finanszírozásuk a hatósági szerződésekben meghatározott intenzitás 
szerint a decentralizált keretből történik, jellemzően önrészt is tartalmaznak. 

2013.07.01.-2013.10.31. 3 fő 
2013.09.15.-2014.02.28. 7 fő 
2013.12.01.-2014.04.30. 5 fő 
2014.05.19.-2014.11.30. 20 fő 
2014.06.01.-2014.07.31. 8 fő 
2015.02.13.-2015.03.14. 25 fő 
2015.04.02.-2015.08.31. 21 fő 
2015.09.01.-2016.02.29. 20 fő 
2016.03.07.-2017.02.28.  8 fő 
2017.03.01.-2018.01.31. 10 fő 
2017.03.06-2018.01.31. 1 fő 
2017.03.28.-2017.11.30. 8 fő 
2017.05.15.-2018.01.31. 1 fő 
 

3.2.9. számú táblázat – Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 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. 

2014 66 7% n.a. n.a. 

2015 63 7% n.a. n.a. 

2016 60 6% n.a. n.a. 

2017 64 6% n.a. n.a. 

 
Forrás: Önkormányzati adatok 

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

  

elérhetősé
g átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpáro
k száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbussza

l 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonatta

l 

Kerékpár 
úton való 
megközelí
thetőség 

átlagos 
utazási 

idő 
kerékpáro

n 
Legköze
lebbi 
centrum 

10 perc 18 20 perc 4 7 perc 0 n.a. 

Megye-
székhely 

30 perc 8 50 perc 0 n.a. 0 n.a. 

Főváros 90 perc 1 130 perc 0 n.a. 0 n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatok 

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 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. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési segélyben részesülők száma 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
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 1074 49 4,6% 

2013 1076 22 2,0% 

2014 1034 10 1,0% 

2015 1025 20 2,0% 

2016 1010 34 3,4% 

2017 1042 46 4,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 

 
 

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.  
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3.3.2. számú táblázat – Járadékra jogosultak 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 134 7 5,2% 

2013 81 5 6,2% 

2014 71 5 7,0% 

2015 82 10 12,2% 

2016 88 6 6,8% 

2017 86 7 8,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 

A helyzetelemzés felülvizsgálata során folyamatosan az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a 
településen élők körében állandó és emelkedő jelenség a munkanélküliség. Az álláskeresési 
járadékra jogosultak aránya azonban 2011-ről 2012-re jelentősen visszaesett. Ez az alacsony érték 
azóta évről évre újból emelkedik, de mértéke nem jelentős. 
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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 25 2,3 85 62,9 2 0 

2013 31 2,9 67 82,7 1 0 

2014 28 2,7 37 52,1 1 0 

2015 20 1,9 15 18,3 n.a. 0 

2016 18 1,9 36 40,9 8 n.a. 

2017 23 2,2 33 41,9 5 n.a. 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szécsényi Járási Hivatal 

* 2015. március 1. napjától egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

A Ludányhalászi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 489 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 - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 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 492 0 0 0 0 0 0 0 

2013 490 0 0 0 0 0 0 0 

2014 489 0 0 0 0 0 0 0 

2015 489 0 0 0 0 0 0 0 

2016 492 0 0 0 0 0 0 0 

2017 492 0 0 0 0 0 0 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 

a) bérlakás-állomány 

Bérlakás nincs a településünkön. 

b) szociális lakhatás 

A szociális lakhatás a községben nem biztosított. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Ludányhalásziban nem lakás célú ingatlanok nem szolgálnak lakhatási célokat. 

e) lakhatást segítő támogatások 

3.4.3. számú táblázat – Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 21 0 

2009 26 0 

2010 40 0 

2011 68 0 

2012 68 0 

2013 61 0 

2014 60 0 

2015 53 0 

2016 69 0 

2017 76 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

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. 

 



 43

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 és a szemétszállítási díjnál a hátralékosok aránya 2016-ra 
csökkent. 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 

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 továbbra sem 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 továbbra sem tartunk nyilván. 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Szegregációval veszélyeztetett területek továbbra sincsenek 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, 

- 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.” 

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. 
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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 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

 
Forrás: Önkormányzati adatok 

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 iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata 
védőnő, orvos bevonásával történik. 
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3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 233 

2009 235 

2010 236 

2011 227 

2012 233 

2013 208 

2014 198 

2015 171 

2016 177 

2017 172 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Szécsényi Járási Hivatal 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív 
alapon, méltányossági alapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 

3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 10 

2009 8 

2010 12 

2011 11 

2012 9 

2013 8 

2014 8 

2015 8 

2016 6 

2017 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Szécsényi Járási Hivatal 

 

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 54 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet.  
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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. 

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. 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alacsony iskolázottság, szakmai végzettség 
hiánya 

Tanfolyamok szervezése, képzésekbe való 
bevonás 
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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          1491 fő, 

ebből a 0-17 évesek száma összesen                        205 fő.  

A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhet ki a veszélyeztetett 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 

2009 7 0 59 

2010 6 3 14 

2011 11 5 26 

2012 12 0 35 

2013 10 0 36 

2014 10 0 36 

2015 8 2 41 

2016 1 n.a. 64 

2017 2 1 67 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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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.  

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 gyermekjóléti alapellátások célja: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. 
 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatként az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzés alapján 
kerülnek elsősorban a családokkal kapcsolatba a szolgálat. Előfordul azonban az is, hogy maga a 
szülő, a gyermek, vagy valamely hozzátartozó kéri a Szolgálat segítségét. 
 
Problémák, amelyek gyakran találkoznak, a gyermekek egészségügyi állapotával, oktatásával, 
tankötelezettségével kapcsolatosan kialakult helyzet, valamint a felnőtt lakosság munkavállalása. A 
munkanélküliség minden társadalmi réteget érint, azonban magas arányban jelenik meg a 
képzetlenek körében. Az ellátottak jellemzően szociális, életviteli, gyermeknevelési, mentális 
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problémákkal küzdenek. A családban kialakuló krízishelyzetek okai között gyakran szerepel az 
alkohol és a szegénység. A gondozott családjaink jelentős része hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű. Veszélyeztetett, alacsony jövedelemből, ellátásokból élnek. A felnőtt korú 
ellátottakra jellemző az alacsony iskolázottság, így a munkaerőpiacon esélytelenebb rétegből 
kerülnek ki, ugyanakkor megfigyelhető, hogy egyre több ellátott kerül ki a középrétegű 
családokból, akik jellemzően párkapcsolati, gyermeknevelési problémáik miatt kerülnek a 
gyermekjóléti ellátás látókörébe. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett társadalmi csoportok 
segítése, társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése a szolgálatunk feladata is, melyet szakmai 
munkánkkal támogatunk. 
 
A problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, általában egymásra épülnek, összefüggnek. 
Egyik probléma generálja a másikat. A tartósan fennálló munkanélküliség anyagi problémákat idéz 
elő, amelyek megélhetési nehézségekhez, lakhatási problémákhoz, családi konfliktusokhoz, 
életviteli problémákhoz, mentális és egészségügyi problémákhoz, szenvedélybetegségek 
kialakulásához vezethetnek. Ezekre a családon belül előforduló problémákra a gyermekek 
tünethordozóként magatartászavarral, deviáns viselkedéssel reagálnak. 
A gyermekjóléti szolgálat hatékonyságát az ellátásból való kikerüléssel lehet mérni. A tényleges 
hatékonyság azonban nehezen mérhető. Az eredményességet nagymértékben befolyásolja a szülők, 
gyermekek együttműködési készsége, a jól megválasztott beavatkozási technikák. Viszonylag kevés 
a lezárható esetek száma, inkább jellemző az ellátási forma változás. Ezért sok esetben csak a 
nagykorúság elérésével kerül ki a gyermek a rendszerből. 
 
Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családsegítő szükség szerint, havonta 1-4 
alkalommal keresi fel a családot. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, 
ügyintézésben segít. 
Amennyiben a családsegítő úgy látja, hogy a veszélyeztetettség alapellátás keretén belül nem 
szüntethető meg, vagy az együttműködés hiányzik, kezdeményezi a Család- és Gyermekjóléti 
Központnál a gyermek védelembe vételét.  
 
A gondozásba vétel csak egyik formája a segítségnyújtásnak. Ezek az esetek hosszú, hat hónapon 
túli kapcsolatot jelentenek egy-egy családdal.  
 
A gyermek családból való kiemelése a családgondozó javaslatára abban az esetben történik, ha a 
gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi 
környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti.  
Itt kell megemlíteni azt az évről évre visszatérő gondot, ami a tankötelezettség elmulasztása jelent. 
A védelembe vett és alapellátás keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka 
elsősorban az iskolai igazolatlan hiányzás, valamint magatartási, beilleszkedési zavarok és az ezzel 
szorosan összefüggő szülői elhanyagolás. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére vonatkozó 
szabályozás értelmében a gyermekjóléti szolgálat a családdal való együttműködés keretében, az 50 
órát meg nem haladó iskolai mulasztás esetén alapellátás eszközeivel nyújt segítséget a család 
számára a mulasztás okainak feltérképezésében és a problémák megoldásában. 
50 igazolatlan óra után az iskoláztatási támogatás szüneteltetésre kerül, a hatóság pedig védelembe 
vételi eljárást indít a 16. életévet még be nem töltött gyermekek esetében. A 16. életévüket betöltött 
gyermekeknél védelembe vételre csak akkor kerül sor, ha attól eredmény várható.  
 
Ezen kívül foglalkoznak olyan problémákkal is - nyilvántartott, regisztrált esetek -, melyek nem 
igénylik az alapellátásba vételt, tanácsadással, információnyújtással, közvetítéssel segítik a családot 
a gyermekvédelmi problémái megoldásában.  
 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott egyének száma 2016. év folyamán: 
 
Tanácsadott gyermekek: 29 fő 18 család 
Alapellátott gyermekek: 17 fő 13 család 
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Védelembe vett gyermekek: 1 fő 1 család 
Nevelésben lévő gyermekek: 17 fő 4 család 
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma: 64 fő 36 család 
 
Családsegítés keretében gondozott egyének száma: 24 fő 22 család 
/szociális ügyintézés, nyomtatványok kitöltése, kérelmek írása, hivatalos ügyek intézése/ 
 
Védelembe vétel alatt álló gyermekek száma az előző évhez képest azért csökkent olyan 
nagymértékben, mert a településről azok a családok elköltöztek. 
 
Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 17.§ értelmében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, 
amely lehetővé teszi a gyermeket veszélyeztető okok feltárását, valamint egyes gyermekek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését. A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető 
prevenciós feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely lehetővé teszi 
mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol bármilyen formában kapcsolatba 
kerülnek a gyermekekkel. Szervező, koordináló tevékenységgel teszi lehetővé a team munka 
kialakulását és működését. Ennek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, 
a maguk területén feladataikat ellátva, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, 
támogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. 
 
A jelzőrendszeri tagok a veszélyeztető tényezők észlelése esetén saját eszközeik segítségével 
törekednek a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására. Amennyiben azt tapasztalják, hogy a 
gyermek családban történő egészséges fejlődése érdekében külső segítségre van szükség, jelzéssel 
élnek a gyermekjóléti szolgálat felé. 
Tapasztalatuk, hogy a közoktatási intézmények a jelzőrendszer leghangsúlyosabb tagjai, elsősorban 
igazolatlan mulasztások miatt jeleznek feléjük. 
 
Jelzések száma 2016-ban Ludányhalászi településen: 
 
Iskola: 37 db (igazolatlan hiányzás, magatartás probléma, 
 szülői elhanyagolás, tetvesség) 
Rendőrség: 3 db (lopás) 
Ügyészség: 2 db (garázdaság, lopás) 
Védőnő: 1 db (anyagi probléma) 
Más Gyermekjóléti szolgálat: 2 db 
Összesen: 45 db 
 
Észlelő- és jelzőrendszer tagjaival történő megbeszélések: 
 
Éves tanácskozás: 1 db 
Szakmaközi megbeszélés: 2 db 
Esetkonferencia (konkrét család ügyében): 10 db 
Összesen: 13 db 
 
Hátrányos helyzet megállapítása ügyében környezettanulmány készítése: 27 db 
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által tett családlátogatások száma 2016 évben: 97 db 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
4.1.2. számú táblázat – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 126 0 0 0 2 

2009 123 0 0 0 1 

2010 124 0 0 0 10 

2011 143 0 0 0 6 

2012 136 8 0 0 6 

2013 128 4 0 0 6 

2014 115 4 0 0 0 

2015 108 4 0 0 0 

2016 109 4 0 0 0 

2017 99 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Az adatok alapján megállapítható, hogy kilenc év távlatában, hogyan alakult a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz 
viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni 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 nőtt 2011-ig. Ez is annak bizonyítéka, hogy a családok egyre 
nehezebben viselik a kevesebb jövedelemből az egyre növekvő kiadások rendezését.  2012-től ez a 
szám fokozatosan csökkenni kezdett és ez a folyamat figyelhető meg mostanáig. 
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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. 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 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 10 57 

2013 25 66 7 71 23 60 

2014 28 83 3 94 21 66 

2015 40 76 5 83 16 62 

2016 40 81 9 108 n.a. 59 

2017 32 83 9 112 n.a. 52 

 

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

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 33 

2009 1 40 

2010 1 47 

2011 1 49 

2012 1 65 

2013 1 70 

2014 1 68 

2015 1 67 

2016 1 67 

2017 1 61 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat célja: 

Az egészségügyi alapellátás részeként – a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
preventív tevékenység, valamint betegség kialakulásnak, egészségromlásnak a megelőzése 
érdekében végzett egészségnevelés. 

A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas 
anya, illetve 0-18 éves korú gyermek él. 

A védőnő munkaterülete a védőnői körzet, munkahelye az önkormányzat által az anya-és 
gyermekvédelem céljára biztosított TANÁCSADÓ . 

A védőnő elsőrendű feladata a gondozás, melyet a 49/2004. (V.21.) EszCsM. Rendelet a területi 
védőnői ellátásról szabályozza. 

Az egészségügyben a gondozás az ellátás legfontosabb módszere, amely magában foglalja a 
gondozásra szoruló személyek felkutatását, nyilvántartását, aktív megfigyelését, valamint a 
családok élet és munkakörülményeinek kedvező irányú befolyásolását. 

Védőnői gondozás alatt az ellátandó családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
preventív tevékenységet értjük. 

A védőnői gondozás formái: 

• családlátogatás 
• önálló védőnői tanácsadás 
• tanácsadás orvossal-, háziorvos-, gyermekorvos-, szülész-nőgyógyász szakorvos 
• fogadóóra tartása 
• egészségnevelés 

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 

A gyermeket születéstől-beiskolázásig történő gondozás magába foglalja az alábbi feladatokat: 

a) családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükség szerinti 
gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek 
nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az 
egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, 

 
b)  az újszülötte, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint egészségi és környezeti ok 

miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott 
figyelemmel kísérése és segítése, 

 
c) a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás 

szorgalmazása, különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a 
tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, 

 
d) a szűrővizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi 

gyermekorvos, illetve a háziorvos írásban történő értesítése 
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e) a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti 

szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott 
gondozásba vétele, 

 
f) a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására, 
 
g) az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyes 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4.§-ának a) pontja 
szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja 
életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más 
illetékes szakemberekkel, 

 
h) a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások 

szervezése, nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint,  
 
i) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, 
 
j) családgondozás keretében: 
 
• a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető 
családi környezet kialakításához, 

• soron kívüli családtámogatás végzése az iskolavédőnő írásbeli jelzése alapján, 
• a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 

gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, 

• figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, 
továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

• tájékoztatás az állami, civil, karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről, 
 

k) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 
szervezésében és megvalósításában részvétel. 

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

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

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása. 
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A településen a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 3 év alatti gyerekek létszáma 
az alábbiak szerint alakult: 

Év HH HHH Összesen 

2013 5 5 10 

2014 7 9 16 

2015 5 13 18 

2016 7 10 17 

2017 4 13 17 

 

Forrás: Önkormányzati adatok 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 3 év alatti HH és HHH gyermekek száma a 
településünk növekszik. 

Szükséges lenne a korai fejlesztés lehetőségének elősegítése ezeknél a gyermekeknél és 
családoknál. A fejlesztés támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a fenti táblázat, annak 
érdekében, hogy a gyermekek óvodai és iskolai sikeressége hosszú távon javuljon. 

A nők fiatalon, több esetben még ők maguk is gyermekként vállalkoznak a családalapításra. 
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Gyermeklétszámok alakulása 2011. évben születettektől napjainkig: 

2011.év  2012.év 2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 

10fő  10fő  8fő  7fő  12fő  8fő  

Fejlesztésre szorulnak egészségügyi vagy szociális ok miatt: 

6fő  5fő  4fő  5fő  8fő  7fő 

A legkisebb /0-3 éves/ korosztálynál a korai fejlesztés mielőbbi megkezdése a gyermek egész 
életére kihatással lehet. A fejlesztés egyre több gyermeket érint, és minél előbb kezdjük el, annál 
nagyobb a hatékonysága. 

Ludányhalásziban jelenleg 9 fő terhes van nyilvántartva, egy közülük hármasikreket vár. 
Előreláthatólag a 9 várandós anya 10születendő gyermekénél szintén igényként fog felmerülni a 
fejlesztés. Egészségügyi vagy szociális okból 8 terhes veszélyeztetett. 1 várandósnál van bejelentett 
munkahelye mindkét leendő szülőnek. 

Házasságban egy várandós él, nyolcan élettársi kapcsolatban élnek. 

A gyermeket váró szülők közül egy leendő anya és két leendő apa nem töltötte be a 18. életévét. Az 
egyik fiatal leendő szülőpár mindkét tagja 16 éves, a születendő magzat gyámságát valamely 
nagyszülő fogja vállalni. A harmadik fiatalkorú leendő apa szintén 16 éves, az ő élettársa felnőtt, 
többgyermekes anya. Az érintett családok támogatják a fiatalokat a gyermekvállalásban. 

Egy gyermekház tevékenységének célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek képességeinek 
kibontakoztatásához,ezáltal a későbbi iskolai sikerességükhöz. Aktív partnerkapcsolatot kell 
létesíteniük és fenntartaniuk az adott településen a 0-5 éves gyermekekkel, szüleikkel, illetve a 
családjaikkal dolgozó szakemberekkel.  

A kisgyermekek nagy aránya szorul fejlesztésre, ami mindenképp indokolna egy gyermekház 
létjogosultságát a településen. 

Gyermekház programjaiban közösen venne részt a szülő és a gyermek, közösek lennének 
élményeik, ami erősítené kettőjük kapcsolatát. 

A családoknál nagy arányban fordul elő szociális probléma. A képességfejlesztő, mozgássegítő 
eszközök beszerzése kemény terheket ró egy-egy családra, amennyiben szükség van ilyenre. A 
Gyermekházakban ezek az eszközök beszerezhetőek lennének, és szakember felügyelete mellett 
használhatnák a gyerekek. A szülőt megtanítanák a fejlesztő eszközök helyes használatára, 
gyakorlatokat tanítanának be szükség esetén. 
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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 
2013. 10. hó 9 17 4 48 7 20 
2014. 01. hó 5 19 11 48 7 20 
2014. 10. hó 7 15 13 29 11 10 
2015. 01. hó 7 14 16 27 8 12 
2015. 10. hó 7 17 14 28 4 10 
2016. 10. hó 10 14 11 27 4 6 
2017. 10. hó 6 10 6 31 3 13 
 

Forrás: Önkormányzati adatok 

A táblázatból jól látható, hogy a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma 
az általános és a középiskolás korú gyerekek esetében csökkent míg az óvodás korú gyerekek 
esetében minimálisan de növekedett. 

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 2 
Óvodai férőhelyek száma 50 
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 4 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 
Gyógypedagógusok létszáma - 0 
Dajka/gondozónő 2 0 
Kisegítő személyzet 1 (közcélú) 0 

Forrás: Önkormányzati adatok 

A településen egy napközi otthonos óvoda működik, két óvodai csoporttal.  Az óvodai férőhelyek 
száma 50.  Az óvodába beíratott gyermekek száma 48 fő. 
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4.4.3. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 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 33 2 50 1 35 0 

2013 39 2 50 1 47 0 

2014 40 2 50 1 41 0 

2015 43 2 50 1 46 0 

2016 39 2 50 1 48 0 

2017 32 2 50 1 48 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

Az óvodai férőhelyek száma magasabb az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek számánál. 
Ennek oka, hogy évről évre csökken a születendő gyerekek száma. 

Az óvoda a családdal együtt, a családi nevelés funkcióját erősítve tudja a nevelő szerepét betölteni. 
A család hatásának döntő szerepe van a gyermek egészséges testi, érzelmi és értelmi fejlődésében. 
Az óvodás gyermek fejlődését az otthon érzelmi biztonsága alapozza meg. Az óvodába magával 
hozza a családban kialakult szokásokat, viselkedést, érdeklődést, melyet a gyerekház nagyban 
támogathat és megerősíthet. 

Az óvodakezdés első benyomásai meghatározzák a gyermekeknek és a szülőknek egyaránt az 
óvodához való viszonyát. A gyerekház segítségével a beszoktatási időszak megrövidülhet, és 
könnyebbé válhat. 
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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 47 45 92 60 65,2% 

2013/2014 46 42 88 62 70,5% 

2014/2015 44 61 105 79 75,2% 

2015/2016 42 50 92 60 65,2% 

2016/2017 63 45 108 79 73,1% 

 

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

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

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 

2013/2014 4 4 8 0 0 0 1 

2014/2015 6 4 10 0 0 0 2 

2015/2016 6 4 10 0 0 0 2 

2016/2017 6 4 10 0 0 0 2 

2017/2018 6 4 10 0 0 0 2 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ráday Gedeon Általános Iskola adatai 
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4.4.12. számú táblázat – A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 

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

fő % 

2010/2011 11 100 

2011/2012 9 100 

2012/2013 9 100 

2013/2014 9 90 

2014/2015 10 90 

2015/2016 8 90 

2016/2017 9 100 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Ráday Gedeon Általános Iskola adatai 
 

 

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. 
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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 

Növekszik a 3 év alatti HH és HHH gyermekek 
száma és egyre több a fiatal anya 

Gyerekház pályázaton való részvétel, korai fejlesztés 
program elindítása 
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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. 

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 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 574 500 n.a. n.a. 72 63 

2013 579 497 n.a. n.a. 36 45 

2014 564 470 n.a. n.a. 35 36 

2015 554 471 n.a. n.a. 42 38 

2016 546 474 n.a. n.a. 48 40 

2017 553 452 n.a. n.a. 48 39 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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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. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A településünkön helyben képzések, továbbképzések nincsenek. 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
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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. 

5.2. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. 
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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 65 65 

2013 1 70 70 

2014 1 68 68 

2015 1 67 67 

2016 1 67 67 

2017 1 61 61 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

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. 

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 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

3. számú táblázat – Öregedési index 

  
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 284 177 160,5% 

2013 291 175 166,3% 

2014 293 169 173,4% 

2015 291 159 183,0% 

2016 291 159 183,0% 

2017 287 162 177,2% 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatok 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 280 320 600 

2009 296 317 613 

2010 306 306 612 

2011 296 299 595 

2012 297 302 599 

2013 288 299 587 

2014 287 300 587 

2015 306 318 624 

2016 157 186 343 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 

 

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 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. 
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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. 

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:  
o étkeztetés 
o házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás  
o jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
o közösségi szolgáltatás 
o 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 284 0 0% 

2013 291 0 0% 

2014 293 0 0% 

2015 316 0 0% 

2016 316 0 0% 

2017 310 0 0% 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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6.3.2. számú táblázat – Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 10 

2009 9 

2010 7 

2011 5 

2012 5 

2013 5 

2014 7 

2015 6 

2016 5 

2017 5 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Szécsényi Járási Hivatal 

 

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 mind akadálymentesítettek. A Ludányhalászi Községi 
Önkormányzat akadálymentesítése azonban 2014-ben sikeresen megtörtént. 
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2018-ban Ludányhalászi, Rákóczi út 152 alatt található orvosi rendelő felújítása megtörtént, 
melynél szintén sikeresen lezajlott az akadálymentes környezet kialakítása. 

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében. 

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. Továbbá minden évben év vége közeledtével megrendezésre kerül az idősek napi rendezvény. 
A rendezvény keretén belül a helyi óvodások, iskolások műsorát, és egy-egy híres művész előadását 
tekinthetik meg az ebéd elfogyasztását követően a nyugdíjasok. 

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 Nyugdíjas 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, szolgáltatások szervezése 
Képzések igényfelmérése 

Gyakran válnak áldozattá Megelőző előadások szervezése a rendőrség, 
polgárőrség bevonásával 

Otthonuk, környezetük védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése 
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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 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, 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 intézmények, egészségügyi és kulturális létesítmények nem 
akadálymentesítettek. Kivételt képez ezek közül a Polgármesteri Hivatal épülete, melynek 
akadálymentesítése 2014-ben megtörtént. 

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



 77

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. 

7.3 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 
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8. Az Intézkedési Terv megvalósulása 

A 2015. december 29-én elfogadott Intézkedési Terv összegző táblázatának áttekintése 

8.1. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. A mélyszegénységben élők és romák képzettségének és foglalkoztatásának javítása 

A GINOP 6.1.1. „Alacsony végzettségűek és közfoglalkoztatottak” elnevezésű kiemelt projekt 
keretében 2016.05.07-2016.09.22-ig állatgondozó 2 fő (kistérségen belül több önkormányzat vont 
be közfoglalkoztatottakat a teljes létszám feltöltésére) 2016.12.12-2017.02.28.-ig családellátó 18 fő. 
 

Tehát elmondható, hogy csökkent a lakosság körében azok száma, akik szakképesítéssel nem 
rendelkeznek. Szükséges még további pályázatok figyelése, képzésekbe való bevonás a jövőben is. 
Határidő 2019.12.31. 

8.2. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Életesélyeket romboló devianciák előfordulásának csökkentése 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai folyamatosan szemmel követik a jelzéseket, 
és járnak a családokhoz. Lakossági bejelentésre is váratlanul megjelennek olyan családoknál, ahol 
problémát jeleztek. Határidő: 2020.12.31. 

8.3. A nők esélyegyenlősége 

1. Tájékoztatás foglalkoztatást segítő programokról 

A GINOP 6.1.1. „Alacsony végzettségűek és közfoglalkoztatottak” elnevezésű program keretén 
belül több nő is sikeresen részt vett. Az intézkedés továbbra is indokolt fenntartani. Határidő: 
2020.12.31. 

8.4. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Programok szervezése az idősek részére 

Megvalósult. Minden évben megrendezésre kerül az Idősek Napja rendezvény, jelentkezők esetén 
közös kirándulás van megszervezve tavasszal. Az intézkedést továbbra is indokolt fenntartani, a 
nagyszámú idős lakosságra való tekintettel. Határidő: 2020.12.31. 

2. Bűnmegelőzés az idősek körében 

Határidő: 2020.12.31. Tájékoztatók, rendőrség által közölt plakátok elhelyezésével, szórólapokkal 
felhívták az idősek figyelmét a bűnmegelőzés érdekében. Az intézkedést továbbra is indokolt 
fenntartani. Jelenleg térfigyelő kamerák beszerzésére van Leaderes pályázat benyújtva, a tervekre 
már 2017-ben az Önkormányzat sikeresen pályázott. 

8.5. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Közintézmények teljes akadálymentesítése 

A közintézmények közül az orvosi rendelő akadálymentesítése történt meg 2018-ban.Több pályázat 
is benyújtásra került. Az intézkedést továbbra is indokolt fenntartani. Szükséges ilyen pályázatok 
figyelése. Határidő: 2020.12.31. 
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 9. 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  

Intéz
kedés 
sorszá

ma  

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se  

A 
helyzetele

mzés 
következte
téseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezé

se  

Az 
intézkedésse

l elérni 
kívánt cél  

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentu
mokkal  

Az intézkedés tartalma 

Az 
intézke

dés 
felelőse 

Az 
intézkedés 
megvalósí
tásának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso
k (humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósá

ga  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Mélyszegén
ységben 
élők és 
romák 
képzettségé
nek és 
foglalkoztat
ásának 
javítása 
javítása 

Alacsony 
iskolázottsá
g, szakmai 
végzettség 
hiánya 

Alacsony 
iskolai 
végzettségűe
k 
képzettségén
ek és 
foglalkoztato
ttságának 
javítása  

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózta
tási 
Stratégia 
2011. évi 
CXC. 
törvény - a 
nemzeti 
köznevelésr
ől 
Gazdasági 
program 
2011-2014 
évekre  

Az érintetek 
tájékoztatása, helyi 
képzések 
megszervezése. 

polgár
mester 
vagy az 
általa 
megbíz
ott 
személ
y 

2020.12.31
. 

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

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

Az érintettek 
bevonásával, a 
képzési 
feltételek 
megteremtése 
révén. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Életesélyek
et romboló 
devianciák 
előfordulás
ának 
csökkentése 

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

Csökken a 
gyermekjólét
i 
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. 

polgár
mester 
vagy az 
általa 
megbíz
ott 
személ
y 

2020.12.31
. 

- működési 
zavarokkal 
küszködő 
családok száma - 
deviáns 
gyermekek 
száma - 
tervezett/megval
ósult 
beavatkozások 
száma - 
gyermekjóléti 
alapellátások 
száma - 
gyermekjóléti 
alapellátásokba 
bekerülő 
gyermekek 
száma  

- humán: 
polgármest
eri hivatal 
munkatársa
, 
gyermekjól
éti és 
családsegít
ő szolgálat 
munkatársa 
- pénzügyi: 
- - 
technikai: 
számítógép, 
irodaszerek
, papír  

Az 
érintetteknek a 
jelzőrendszerrel 
történő 
együttműködése 
révén. 

2 

Gyerekház 
pályázaton 
való 
részvétel, 
korai 
fejlesztés 
program 
elindítása 

Növekszik 
a 3 év alatti 
HH és 
HHH 
gyermekek 
száma és 
egyre több 
a fiatal 
anya 

0-3 év 
közötti 
gyermekek- 
korai 
fejlesztéséne
k elindítása, -
szüleinek 
személéletm
ódját 
bővíteni 

- 

Gyerekház pályázaton 
való részvétel, korai 
fejlesztés program 
elindítása 

Polgár
mester 

2020.12.31
. 

Védelembe vett 
és veszélyeztetett 
kiskorú 
gyermekek 
száma, Egy 
védőnőre jutó 
gyermekek 
száma, a 
hátrányos és a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 3 év 
alatti gyerekek 
létszáma 

pályázati 
forrás 

pályázati 
kiírások 
függvényében 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Tájékoztatá
s 
foglalkoztat
ást segítő 

Magas a 
tartós 
munkanélk
üliség a 

Nők 
munkába 
állásának 
segítése. 

Nők és 
Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőség

Foglalkoztatást segítő 
programokról 
információk gyűjtése és 
közvetítése a nők részére 

polgár
mester 
vagy az 
általa 

2020.12.31
. 

- tartósan 
munkanélküli 
nők száma - 
foglalkoztatást 

- humán: 
polgármest
eri hivatal 
munkatársa

A 
foglalkoztatást 
segítő 
programok 
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programokr
ól 

nők 
körében 

ét Elősegítő 
Nemzeti 
Stratégia 
Gazdasági 
program 
2011-2014. 
évekre 

a munkaügyi 
kirendeltség 
bevonásával. 

megbíz
ott 
személ
y 

segítő programok 
száma - 
programokon 
részt vevő nők 
száma - 
tájékoztatások 
száma  

, 
munkaügyi 
kirendeltsé
g 
munkatársa 
- pénzügyi: 
- - 
technikai: 
irodaszerek
, telefon, 
számítógép, 
internet, 
hirdetőtábla 

meglétével, az 
érintettek 
folyamatos 
tájékoztatásával 
és részvételével. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Programok 
szervezése 
az idősek 
részére 

Magas az 
időskorúak 
száma, 
nagy a 
veszélye a 
településen 
az idősek 
elszigetelőd
ésének. 

Az aktív 
időskor 
biztosítása. 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

Igények felmérése, majd 
programok szervezése a 
családsegítő szolgálat 
bevonásával. 

polgár
mester 
vagy az 
általa 
megbíz
ott 
személ
y 

2020.12.31
. 

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

- humán: 
polgármest
eri hivatal 
munkatársa
, 
családsegít
ő szolgálat 
munkatársa 
- pénzügyi: 
- - 
technikai: 
irodaszerek
, telefon, 
számítógép, 
internet, 
hirdetőtábla
, 
programsze
rvezésre 
alkalmas 
helyszín  

Az igények 
függvényében, 
megfelelő 
tájékoztatás 
mellett. 

2 

Bűnmegelő
zés az 
idősek 
körében 

Az idősebb 
korosztály 
gyakran 
válik 
bűncselekm
ények 
áldozatává 

Az idősek 
áldozattá 
válásának 
megelőzése 

Ludányhalá
szi Községi 
Önkormány
zat 
Búnmegelő
zési 
koncepciója 

Tájékoztatók,plakátok,ri
asztórendszerek és 
térfigyelő kamerák 
felszerelése 

polgár
mester 
vagy az 
általa 
megbíz
ott 
személ
y 

2020.12.31
. 

- tájékoztatások 
száma - 
térfigyelő 
kamerák/riasztób
erendezések 
száma - idősek 
elleni 
bűncselekménye
k száma - 
pályázatok száma 

- humán: 
polgármest
eri hivatal 
munkatársa
, rendőrség 
munkatársa 
- pénzügyi: 
pályázati 
forrás, 
önköltség - 
technikai: 
hirdetőtábla
, honlap  

Pályázati 
kiírások 
függvényében. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 

Közintézmé
nyek teljes 
akadálymen
tesítése 

A 
polgármest
eri hivatal, 
az orvosi 
rendelő, 
művelődési 
ház 
akadályme
ntesítése 
nem vagy 
csak 
részben 
megoldott. 

A 
közintézmén
yek teljes 
akadályment
esítése. 

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

Pályázati lehetőségek 
keresése, pályázatok 
benyújtása 
akadálymentesítésre. 

polgár
mester 
vagy az 
általa 
megbíz
ott 
személ
y 

2020.12.31
. 

- 
akadálymentes/n
em 
akadálymentes 
épületek száma - 
benyújtott 
pályázatok száma 
- nyertes 
pályázatok száma 

- humán: 
polgármest
eri hivatal 
munkatársa
, építési 
szakember 
- pénzügyi: 
pályázati 
forrás, 
önköltség - 
technikai: 
épületek 
alkalmassá
ga  

Pályázati 
kiírások 
függvényében, 
az önrész 
biztosításával. 



10. Megvalósítás 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre. 

A HEP Fórum feladatai: 
• az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 

• annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges 
új beavatkozások meghatározása 

• a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 

• az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 

• az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
• a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

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

 
A HEP Fórum működése: 

• A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
• A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
• A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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• A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 



 

 83
 

ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési 
intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik 
be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött 
célok megvalósításához. 
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11. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. A Ludányhalászi község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Ludányhalászi község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 95/2018 (XI.29.) számú határozatával a 2018. 
november 29.-i ülésen elfogadta. 
 
 
 
Ludányhalászi, 2018. november 29.  
             
        
 
 

Végh Zoltán Imréné      Kovács Imre 
    jegyzői feladatok ellátásával                polgármester 
                   megbízott        














