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JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV (JEP) 

BEVEZETÉS 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

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

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

rendelet és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet alapján a Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyöngyösi Járási Hivatala illetékességi területéhez tartozó települések (a továbbiakban: 

Gyöngyösi Járás) települési önkormányzatok Esélyteremtő Programtervben (a továbbiakban: 

JEP) helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan rögzítik az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében a feladatokat és intézkedéseket. 

Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0126 projekt célja az, hogy a helyi esélyegyenlőségi programok 

(HEP) alapján járási szintre emelje és tovább bővítse az esélyegyenlőség területén a települések 

közötti együttműködést. 

A JEP az alábbi településekre terjed ki: 

Abasár, Adács, Atkár, Detk, Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, 

Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, 

Markaz, Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szűcsi, Vámosgyörk, Vécs, 

Visonta, Visznek.  

A járási együttműködés erősítése céljából három rendezvény került lebonyolításra. A járási 

szintű felzárkózási kerekasztalt összesen kilenc alkalommal rendeztük meg. 

A Járási Esélyegyenlőségi Program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programok elkészítése és megvalósítása során szerzett tapasztalatokra. 

A helyzetelemzések, felmérések során feltárt problémák alapján célunk az, hogy a járáson belül 

a lehetőségekhez képest egységes módon legyenek kezelve a különböző hátrányos helyzetű 

csoportok.  

A települési önkormányzatok vállalják, hogy az elkészült és elfogadott JEP-et összehangolják 

a települések más dokumentumaival (Költségvetési koncepció, Gazdasági program, 

Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 

Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció), valamint a települési 

önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények működtetésével. A települési 
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önkormányzatok vállalják továbbá, hogy a JEP megvalósítása során bevonják partneri 

kapcsolatrendszerüket, különös tekintettel a közoktatás állami és nem állami 

intézményfenntartókat. 
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1. A GYÖNGYÖSI JÁRÁS ÉS AZ ILLETÉKESSÉGÉHEZ TARTOZÓ 

TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA 

A Magyary Program keretében vállalt államigazgatási reform eredményeként 2013. január 1-

től felálltak a megyei kormányhivatalok területi egységét jelentő járási hivatalai. 175 járás és 

23 fővárosi kerület került kialakításra. 2015. január 1-jétől ugyanakkor már csak 197 járás 

(fővárosi kerület) működik. 

A járási hivatalok feladatul kapták a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő 

államigazgatási feladatok ellátását.  

A megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013.KIM (I.18.) 

utasítás 12. függelékében foglaltak szerint Heves megyében 7 járást alakítottak ki, melyek 

közül a második legnagyobb lakosságszám tekintetében 

A Gyöngyösi járás Heves megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye 

Gyöngyös. Területe 750,78 km², népessége 74 607 fő, népsűrűsége 99 fő/km² volt a 2012. évi 

adatok szerint. Két város (Gyöngyös és Gyöngyöspata) és 23 község tartozik hozzá. 

A Gyöngyösi Járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is mindvégig létezett, és székhelye 

az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta végig Gyöngyös volt. 

A Gyöngyösi Járáshoz tartozó településeken kiépített a települési ügysegédi rendszer.   

A települési ügysegédek az adott települések lakosságszámához igazodva és a 2013. január 2-

án, majd azt követően 2015. március 1-jétől a Gyöngyösi Járáshoz átkerült ügyek számára 

figyelemmel rendszeresen a településeken helyben, a polgármesteri hivatalok épületeiben 

működnek. A lakosság számára ezzel biztosított a lakhelyen történő ügyintézéshez való 

hozzáférés. 

A JÁRÁSI HIVATALOKHOZ KERÜLT ÁLLAMIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK 

• egyes szociális igazgatási ügyek 

  – időskorúak járadéka, 

  – aktív korúak ellátása 

  – közgyógyellátás, 

  – egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

  – ápolási díj 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6spata
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
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• menedékjogi ügyek, 

• egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés, 

• egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetkezési szolgáltatás engedélyezés,   temető 

üzemeltetés, ingatlanvállalkozás felügyeleti hatósági jogkörök, levegőtisztaság védelmi 

jogkörök), 

• egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi menazséria, állatotthon engedélyezés, 

állatvédelem), 

• a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok 

• a helyi védelmi bizottságok vezetése, 

• egyes vízügyi hatáskörök, 

• okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, személyazonosító okmányok kiadása, útlevél-

igazgatás, gépjármű-nyilvántartás) 

építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok. 

• egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek, 

 

Gyöngyösi Járás 

Közigazgatás 

Ország  Magyarország 

Megye Heves megye 

Járási székhely Gyöngyös 

Települések száma 25 

Városok 2 

Népesség 

Teljes népesség 74 607 fő  

Népsűrűség 99 fő/km2 

Földrajzi adatok 

Terület 750,78 km2 

Időzóna CET, UTC+1 
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Térkép 

 

Gyöngyösi járás elhelyezkedése Magyarországon 

1. táblázat 

Gyöngyösi  Járás illetékességéhez tartozó települések 

 Rang (2013.) 
Kistérség 

(2013. jan.) 

Népesség 

(2013.) (fő) 

Népesség 

(2012.) (fő) 

Terület 

(km2) 

Gyöngyös 
Járásszékhely 

Város 
Gyöngyösi 31 000 32 385 55,31 

Gyöngyöspata Város Gyöngyösi 2 668 2 472 60,75 

Abasár Község Gyöngyösi 2 511 2 498 20,82 

Adács Község Gyöngyösi 2 676 2 690 37,94 

Atkár Község Gyöngyösi 1 797 1 695 33,76 

Detk Község Gyöngyösi 1 179 1 158 28,82 

Domoszló Község Gyöngyösi 2 026 1 988 40,22 

Gyöngyöshalász Község Gyöngyösi 2 613 2 531 27,13 

Gyöngyösoroszi Község Gyöngyösi 1 525 1 518 21,39 

Gyöngyössolymos Község Gyöngyösi 3 078 2 972 64,85 

Gyöngyöstarján Község Gyöngyösi 2 500 2 460 46,39 

Halmajugra Község Gyöngyösi 1 313 1 196 21,68 

Karácsond Község Gyöngyösi 3 177 3 045 31,60 

Kisnána Község Gyöngyösi 1 038 993 22,60 

Ludas Község Gyöngyösi 807 809 10,79 

Markaz Község Gyöngyösi 1 781 1 748 25,61 

Mátraszentimre Község Gyöngyösi 514 465 21,29 

Nagyfüged Község Gyöngyösi 1 765 1 877 27,51 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Gy%C3%B6ngy%C3%B6si_j%C3%A1r%C3%A1s.png
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 Rang (2013.) 
Kistérség 

(2013. jan.) 

Népesség 

(2013.) (fő) 

Népesség 

(2012.) (fő) 

Terület 

(km2) 

Nagyréde Község Gyöngyösi 3 174 3 091 34,34 

Pálosvörösmart Község Gyöngyösi 682 675 5,84 

Szűcsi Község Gyöngyösi 1 603 1 563 17,38 

Vámosgyörk Község Gyöngyösi 2 017 1 991 21,82 

Vécs Község Gyöngyösi 674 578 25,66 

Visonta Község Gyöngyösi 1 186 1 127 25,29 

Visznek Község Gyöngyösi 1 120 1 082 22,73 

Forrás: Wikipédia, TKKI 

 

A 2013 évközi adatok szerint (Forrás: TKKI HEP tervek) a Gyöngyösi járás népessége 74 424 

fő, népsűrűsége 99,12 fő/km² volt. 

 

1.1 GYÖNGYÖS BEMUTATÁSA 

Gyöngyös város Heves megyében, a Mátra hegység déli lábánál található. Közel 31 000 

lakosával a megye második legnagyobb városát a Mátra kapujának is nevezik. Közigazgatásilag 

a településhez tartozik Mátrafüred, Sástó, Mátraháza és Kékestető is. Idegenforgalmi 

szempontból nagy jelentőségű a Gyöngyösről induló Mátrai kisvasút, mely erdei kisvasútként 

viszi a kirándulókat Mátrafüredre valamint Gyöngyössolymoson át Lajosházára. A térségben 

egy füves sportrepülőtér is található Gyöngyös Pipishegyen. 

A városban jelenleg több mint 2000 különböző cég rendelkezik telephellyel, melyek közül 

legalább 10 cég 200 főnél több alkalmazottat foglalkoztat. 

Gyöngyös fejlett felsőoktatási és oktatási hálózattal rendelkezik, elsősorban a számítástechnika, 

gépipar, textilipar, építőipar, turisztika, kereskedelem, pénzügy, közgazdaság és a 

mezőgazdaság területein, mely segíti a gazdaság szakképzett munkaerőigényét. 

 

Gyöngyös demográfiai folyamatait áttekintve a következő szembetűnő adatokra kell felhívni a 

figyelmet. Az 1980-as összeíráskor a város lakosainak száma 36 828 fő volt. 1990-ben a 

lakónépesség száma 37 304 fő. 2006-ra ez a szám 32 775 főre csökkent.  

Gyöngyös népessége viszonylag elöregedettnek tekinthető, hiszen itt az időskorúak aránya 

magasabb, mint az országos átlag. 2013.év végén a város állandó népessége 30 667 fő, 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

9 
 

lakónépessége 30 763 fő volt, 2014. évben pedig lakónépessége 31 230 fő volt. A demográfiai 

folyamatokra jellemző, hogy 2008-tól folyamatosan minden évben kevesebb a születések, mint 

a halálozások száma, így a város lakosságának természetes fogyása figyelhető meg. 

2. táblázat 

Gyöngyös népesség változása 

Év Születések száma Halálozások száma Természetes népesség változás 

2008 293 455 -162 

2009 279 410 -131 

2010 273 407 -134 

2011 275 384 -109 

2012 248 403 -155 

2013 240 390 -150 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

A vándorlások is meghatározzák Gyöngyös népességét: a várost nem csak az elvándorlás, de 

a bevándorlás is jellemzi. Az alábbi táblázat nem tartalmazza azon információkat, akik 

megőrizték Magyarországon gyöngyösi állandó lakóhelyüket, de tartósan külföldön vállalnak 

munkát. 

3. táblázat 

Gyöngyös vándorlási egyenlege 

Év Odavándorlások száma Elvándorlások száma Vándorlási egyenleg 

2008 1385 1435 -50 

2009 1528 1318 -210 

2010 1521 1336 -185 

2011 1738 1873 -135 

2012 1748 1953 -205 

2013 1528 1597 -69 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

4. táblázat 

Állandó népesség száma a 2008-2013 időszakban (fő) 

Korcsoportok 

szerinti bontás 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

17 év alattiak 5199 5163 5060 4997 4931 4856 

18-59 évesek 18974 18723 18425 18173 17842 17570 

60 év felettiek 7630 7747 7958 7990 8122 8241 
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Korcsoportok 

szerinti bontás 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Öregedési index 147% 150% 157% 160% 165% 170% 

Összesen: 31803 31633 31443 31160 30895 30667 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

 

Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A város lakossága a környező községekkel együtt jelentős munkaerőalapot képez. Gyöngyös 

város foglalkoztatottsági helyzete az országos átlaghoz hasonlóan negatív tendenciát mutatott. 

2010-ben volt a nyilvántartott álláskeresők száma a legnagyobb 1 628 fő, 2013-ra azonban 

drasztikus csökkenés mutatkozik, hiszen a nyilvántartott álláskeresők száma mind-össze 876 fő 

volt. Gyöngyös város az álláskeresők gazdaságilag aktív népességéhez viszonyított arányát, 

álláskeresők összetételét tekintve a megye fejlettebb, kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetű 

járásai közé tartozik. A csökkenő tendenciához a közmunkaprogram lehetősége is jelentősen 

mértékben járult hozzá. 

5. táblázat 

Főbb foglalkoztatási adatok 2010-2013 időszak alatt 

 2010 2011 2012 2013 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen (fő) 
1628 1566 1550 876 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen (fő) 
920 798 899 436 

Nyilvántartott megváltozott 

munkaképességű álláskeresők száma (fő) 
61 74 71 33 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 

száma (fő) 
149 174 166 96 

50 év feletti nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 
219 219 215 104 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

Közfoglalkoztatás 

Gyöngyös önkormányzata is részt vesz a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban, 

ez azt jelenti, hogy az önkormányzat 85%-os állami támogatás mellett 2015-be is négy hónapon 

át egyszerre több foglalkoztatottnak biztosít munkát. A közmunkaprogram keretében a 

közterület takarítás és rendezés mellett hasznos, értékteremtő feladatok ellátása mind a 

programban részt vevők, mind a város szempontjából nagy jelentőséggel bírnak.  
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A programban 2014-ben 834 fő, 2015-ben 298 fő vett, vagy vesz részt Gyöngyös közigazgatási 

területén. Ezt egészíti ki az Együtt Szebb Jövőért Roma – Magyar Egyesület foglalkoztatása, 

amely 2014. évben 120 főt, 2015. évben 60 főt jelent. A közfoglalkoztatásba a Gyöngyösi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat is részt vesz, általuk 2014. évben 167 fő, 2015-ben 180 fő került 

bevonásra a programba.  

A város egyes részeinek lakossága jelentősen eltérő társadalmi helyzetben él. Az iskolai 

végzettséget tekintve az Észak-nyugati városrész helyzete a leghátrányosabb, itt a 15-59 

éves korosztály 45,6 %-a a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Szintén itt a 

legjelentősebb a munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya, az itt élő aktív korúak több mint 

fele nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartásokra vetítve, a 

munkanélküliségi adatokat vizsgálva szintén az Észak-nyugati városrész népessége van a 

legrosszabb helyzetben. A város, ezen részén sajnálatos módon a háztartások több mint fele 

nem rendelkezik munkával rendelkező lakóval. A területen 2012-ben végzett 

szükségletfelmérés kimutatta, hogy az itt található háztartások 75 %-ában van regisztrált 

munkanélküli, a legálisan foglalkoztatottak pedig kivétel nélkül a közfoglalkoztatási 

programon keresztül jutottak ideiglenesen munkához. 

Vállalkozások gazdasági helyzete 

Vállalkozói szintű adóalapból a székhely és telephely közötti adóalap-megosztás 

eredményeként előálló adó erőképességet megalapozó Gyöngyösre jutó adóalap megoszlását 

az alábbi táblázat mutatja.  

6. táblázat 

Gyöngyösre jutó adóalap megoszlása 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Vállalkozások 

nettó 

árbevétel (M 

Ft) 

78.818 81.344 76.526 79.574 84.919 82.612 95.891 

Éves változás 

(M Ft) 
0 2.526 -4.818 3.048 5.345 -2.307 13.279 

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Gyöngyösön a regisztrált vállalkozások megoszlását, 2013-ban nemzetgazdasági ágak 

alapján, az alábbi táblázat mutatja: 
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 7. táblázat 

Regisztrált vállalkozások megoszlása 2013-ban nemzetgazdasági ágak alapján 

Regisztrált vállalkozások száma (db) 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  1232 

bányászat, kőfejtés  262 

feldolgozóipar  255 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás  2 

vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés  
5 

építőipar  284 

kereskedelem, gépjárműjavítás  695 

szállítás, raktározás  95 

szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  195 

információ, kommunikáció 107 

pénzügyi, biztosítási tevékenység  161 

ingatlanügyletek  817 

szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  559 

adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység  181 

oktatás  245 

humán-egészségügyi, szociális ellátás  149 

művészet, szórakoztatás, szabadidő  123 

egyéb szolgáltatás  211 

Összesen 5578 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

 

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy 2013-ban legkevesebb regisztrált vállalkozás a 

villamosenergia-, gáz, gőzellátás, légkondicionálás területen volt, összesen 2 vállalkozás, míg 

legtöbb a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területen, itt mindösszesen 1 232 a 

regisztrált vállalkozás volt. 
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Üzleti infrastruktúra helyzete 

A Gyöngyösi Ipari Park Fejlesztő Kft. 1999-ben alakult, a tulajdonosok mindegyike érdekelt 

a park sikeres és hatékony fejlesztésében és a befektetett tőke megtérülésében. A park területe 

kiváló logisztikai adottságokkal bír: 0,5-2,5 km-re van az M3-as autópálya csomópontjától és 

saját iparvágánnyal rendelkezik.  

Az Ipari Park zöldmezős beruházások megvalósítására alkalmas, teljesen közművesített. 

A beépíthetőség 50%-os, a minimális zöldterület nagysága 20%. A Gyöngyös Ipari Park 

kedvezményeket ad a helyi vállalkozások részére a telekvásárlásnál, ezzel növelve a helyi 

beszállítók esélyét az üzletszerzésre.  

Az Önkormányzat támogatja letelepedőket és befektetőket, valamint elősegíti a betelepülő 

cégek működéséhez szükséges engedélyek kiadását. Kihívást és egyben lehetőséget is jelent a 

2014-2020-as támogatási időszak fő célkitűzésének való megfelelés, miszerint a rendelkezésre 

álló 7 ezer milliárd Ft összegű támogatásának mintegy 60%-a gazdaságfejlesztésre fordítandó 

forrás. A hosszú távú fejlődési potenciál és jövőbeli bevételek növelése, a foglalkoztatási 

lehetőségek és körülmények javítása érdekében helyi gazdaságfejlesztési koncepció kidolgozás 

és megvalósítása szükséges, melynek hangsúlyos eleme kell, hogy legyen az önkormányzat 

által megvalósítandó ipari/gazdasági infrastruktúra fejlesztés. Ennek része kell, hogy legyen 

további potenciális ipari területek felmérése, igény szerinti kialakítása. Az elmúlt időszakban 

nem csak a gyöngyösi, hanem szomszédos önkormányzatok ipari parkjaiban, iparterületeinek 

kihasználtságában pozitív előremozdulás tapasztalható, ami munkerőfelvételt eredményezett, 

eredményez, illetve a további bővülés (Apollo Tyers) az oktatás, szakképzés és a szociális 

ellátások, lakáspiac terén is feladatokat ró az önkormányzatra, térségre. 

Az ipari parkhoz kapcsolódó infrastruktúra továbbfejlesztése igényként merül fel: közvilágítás 

kiépítése, kerékpárút kiépítése a munkába járás elősegítésére, buszmegállók létesítése a 

Karácsondi úti útkikötés megvalósítása. 

A városban találhatók további ipari jellegű gazdasági területek: 

Keleti iparterület 

A 3. sz. főközlekedési út, Karácsondi út, Gyöngyöshalászi összekötőút, K-i elkerülő út 

nyomvonala közötti terület, mely részben kisebb ipartelepekkel és egyéb gazdasági 

egységekkel beépített, de jelentős tartalék területekkel rendelkezik, melyek nemcsak ipari, 

hanem kereskedelmi gazdasági célokra is hasznosíthatók. A terület összekapcsolható az ipari 

parkkal.  
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Déli iparterület 

A város déli területrészén, a vasúttól nyugatra kialakult területen korábban létrejött üzemek 

helyezkednek el. A terület déli bővítésére jelentős tartalék területek állnak rendelkezésre. A 

terület lakóterületek környezetében található, ezért csak környezetbarát tevékenységek számára 

ajánlható.  

Pipishegyi iparterület (volt MEV terület) 

A korszerű technológiával kialakított iparterület korlátozott területi fejlesztési lehetőséggel 

rendelkezik. Környezetterhelő tevékenység a térségben nem folytatható.  

Szurdokpart úti iparterület 

A város keleti oldalán több, főleg szolgáltatással foglalkozó, többnyire kisebb területigényű 

gazdasági egység telepedett le. A terület további fejlesztése korlátozott, elsősorban minőségi 

fejlesztésekkel lehet számolni.  

A térség sajátos, megyéken és járásokon átnyúló gazdasági erőtérrel bír, ami jelenleg sem 

gazdasági hatékonyság, sem a stratégiai együttműködések terén nincs kiaknázva. Gyöngyös 

ipari parkja és iparterületitől számított 30-40 km-es körzetben több ipari centrum is található: 

Jászfényszaru, Jászberény, Jászárokszállás, Hatvan, ami a munkaerő áramlásában 

együttműködik az ingázók kapcsán, de a szakmai együttműködések, közös képzési stratégiák, 

a hálózatosítás még hiányzik. Ebben rejlenek további lehetőségek, melyek vizsgálata, az 

igények felmérése az ipari szereplők térségben való hosszú távú megtartása miatt 

elengedhetetlen. 

 

Turizmus 

Heves megyében alapvetően 3 nagy turisztikai terület alakult ki: Gyöngyös-Mátra, Eger-Bükk, 

Tisza-tó. A Mátravidék, mint hazánk legnagyobb összefüggő zöld területe és legmagasabb 

hegysége, természeti értékeivel is kiemelt jelentőséggel bír a megye turizmusán belül. 

Gyöngyös város nagytérségi környezetét a Mátravidék jelenti. Gyöngyös település Heves 

megye turizmusának egyik meghatározó egysége. Gyöngyös a környező falvakkal együtt 

képezi a Mátrai történelmi borvidéket. 

A Mátrai Történelmi Borvidék az ország 22 borvidéke közül területi nagysága alapján a 

második legnagyobb, a hegyvidékiek között pedig a legnagyobb a mintegy 7 815 hektárnyi 

nyilvántartott szőlő ültetvényével. A borvidék a Mátra hegység déli lejtőin, kelet-nyugat 

irányban a Tarna és a Zagyva folyók által határolt területen, mintegy 15−20 km széles sávban 
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helyezkedik el. A területen ősi hagyományai vannak a szőlészeti-borászati tevékenységnek. A 

Mátrai Borvidék adja az ország szőlő-bor exportjának jelentős részét. 

A borvidékhez tartozó települések nemcsak a szüreti napok alkalmával nyújtanak turisztikai, 

idegenforgalmi látványosságot, hanem az év teljes egészében. A Mátra közelsége adta 

turisztikai lehetőségeket jól kiegészíti a települések műemlékeinek, emlékhelyeinek sokasága 

is. 

A város turizmusának jelenlegi szervezeti rendszerében közösségi, önkormányzati, non-

business és vállalkozói szereplőket találunk. A közösségi szervezetek közül regionális szinten 

az Észak magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság - mint a közösségi marketing 

felelőse, megyei szinten a Megyei Önkormányzat szervezete tevékenykedik.  

A turisztikai vállalkozások a városban valamennyi turisztikai szolgáltatási rendszert 

(szálláshely, utazásértékesítés, vendéglátás, attrakció, stb.) képviselnek. A turisztikai 

vállalkozások szakmai szervezetei inkább lobbi, érdekvédő funkciót, mint piaci koordinációt, 

kooperációt szervezőkként lépnek fel. A kamarák mellett működik a „Zöld Utak" Turisztikai- 

és Vendéglátási Innovációs Klaszter, melynek fő célkitűzése a turizmus és vendéglátás 

szolgáltatás-, és tevékenységrendszerének tudományos igényű feltárása, innovatív fejlesztése, 

összehangolt, koordinált működtetése, az ágazat hatékonyságának és eredményességének 

növelése. 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Desztinációs menedzsment feladata helyi szinten, Gyöngyösön 

és környékén a fent említett feladatok ellátása. Ezen kívül egyesületek (Borút), 

turistaegyesületek, kerékpáros egyesületek azok, akik a non-business szférát képezik és 

képviselik, a Mátra turizmusának fejlesztéséből oroszlánrészt vállalnak, elsősorban a térség 

lakosságának integrálásával. 

Az állandó mezőgazdasági gépkiállítás a magyar és a helyi mezőgazdaság történetének 

bemutatását célozza a régen és ma használt mezőgazdasági gépeken keresztül. Az agrár profilú 

főiskola jelenléte önmagában is indokol egy ilyen jellegű kiállítást, amihez szerencsésen 

társítható az a magángyűjtemény, mely önmagában jelentős korszakot ölel fel.  

A Gyöngyösi tó és környéke pihenő centrum kialakítása az idegenforgalmi vonzerő fontos 

eleme lehetne, a tó néhány éve megújult, a leülepedett iszapot eltávolították, a partot rendezték. 

A Sástón megvalósult önkormányzati beruházások (revitalizáció, látogató központ, tanösvény) 

vonzzák a turistákat, csakúgy, mint a magán beruházásban elkészült sástói kemping. Az 

Adrenalin-park folyamatosan bővül, a Sástói kemping magas színvonalú szolgáltatással várja 

vendégeit. A tulajdonos tervezi a két létesítmény között libegő létesítését.   
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A Mátrában van hazánk egyetlen magaslati klímájú gyógyhelye, ami a 2014-2020-as 

támogatási időszakban kiemelt jelentőségű fejlesztési célterület a GINOP programban, 

ami lehetőséget teremt a turisztikai térképen való egységes Mátra megjelenésére, 

együttműködve a parádi térséggel, amely szintén gyógyhely minősítéssel bíró terület. 

 

Kultúra 

Gyöngyös Város Képviselő-testülete 2007. évben döntött arról, hogy a város kulturális 

intézményeit összevonja, és egy intézményi struktúrában működteti tovább. Az új intézmény a 

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ (rövidítve GYÖNGYÖK) nevet kapta. 

Az intézmény az 1949-ben alapított Városi Népkönyvtár, később Gyöngyös Város Könyvtára, 

majd Járási Könyvtár, Városi - Járási Könyvtár, illetve Vachott Sándor Városi Könyvtár 

elnevezéssel, valamint az 1978-ban alapított Mátra Művelődési Központ az 1971-ben alakult 

Társadalmi Ünnepségeket Szervező Iroda, a későbbi Családi Intézet, illetve a 2006. májusában 

alakult GYITI elnevezéssel működő intézmények jogutódja. 

Gyöngyös városában a könyvtári szolgáltatás állománya 2014-ben meghaladta a 110 ezer 

darabot, a beiratkozott olvasói száma megközelítette a 4 ezret. A városban művelődési központ, 

mozi termek és 6 muzeális intézmény található. 

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ intézményei: 

 Mátra Művelődési Központ: A Ligeti Gizella által tervezett Mátra Művelődési 

Központ 1978 óta áll Gyöngyös város és környéke lakosainak szolgálatában. 468 

férőhelyes színházteremmel, 200 fő befogadására alkalmas kamarateremmel, 6 

klubhelyiséggel, balett teremmel és egyéb kiszolgáló helyiségekkel várja látogatóit. 

 Vachott Sándor Városi Könyvtár: A Vachott Sándor Városi Könyvtár 1998. 

szeptember 25-tBl a FB tér 10. szám alatt, a Grassalkovich házban fogadja olvasóit. Az 

intézmény alapterülete 1450 m2. Az intézménynek két fiókkönyvtára van: I. sz. 

Fiókkönyvtár Gyöngyös, Platán u. 2/2., II. sz. Fiókkönyvtár Mátrafüred, Béke u. 4. 

 Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda (GYITI): Információnyújtás, 

tanácsadás, közösségi-kulturális programok. Ingyenes internet-használat, társasjátékok, 

magazinok. 

 Családi Intézet: Házasságkötések, névadók, állampolgári eskütételek és 

gyászszertartások szervezése és lebonyolítása. 

A város civil és egyházi fenntartású kulturális intézményei: 
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 Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület: A Mátra Honvéd Kaszinó Gyöngyös 

központjában található a FB tér 9. sz. alatt. A kulturális egyesület 1995. szeptemberében 

alakult meg. 1998-tól közhasznú szervezetként működve a város kulturális feladatai 

közül is egyre többet vállal. 2001-tBl Civil Házként, Nonprofit Információs és 

Szolgáltató Iroda működtetésével is segíti Gyöngyös és környéke civil szervezeteinek 

tevékenységét. 

 Kolping Ház: Az eredetileg Katolikus Legényegylet számára épített házat az egyházi 

tulajdon rendezése keretében a Római Katolikus Egyház tulajdonba kapta, majd a 

működtetés jogát a Gyöngyösi Kolping Család Egyesületre ruházta. Az egyesület 

alapvető célja, a hitélet elmélyítésén túl a karitatív munkában való részvétel, nemzetközi 

segélyszervezetekkel való kapcsolattartás. 

 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYEK HELYZETE, KIHASZNÁLTSÁGA 

8. táblázat 

Bölcsődei ellátás 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Működő bölcsődei 

férőhelyek száma (db) 
120 120 128 182 192 192 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma (fő) 
159 162 162 136 182 180 

Bölcsődék férőhely-

kihasználtsága (%) 
133% 135% 127% 75% 95% 94% 

Bölcsődék száma (db) 3 3 3 3 3 3 

Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 

száma (db) 

30 30 29 22 64 50 

Családi napközik száma 

(db) 
5 5 5 4 8 8 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

A bölcsődei ellátás két intézményben, két székhely bölcsődében és egy telephelyen működő 

bölcsődében történik. 

9. táblázat 

Óvodai nevelés 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Óvodai feladat ellátási 

helyek száma 
12 11 11 11 11 11 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (db) 

Óvodai férőhelyek 

száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (fő) 

1190 1190 1254 1266 1268 1198 

Óvodába beírt 

gyermekek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (fő) 

1012 1052 1098 1082 1072 1043 

Óvodák férőhely-

kihasználtsága (%) 
85 88 88 85 85 87 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

10. táblázat 

Oktatás 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Általános iskolai feladat 

ellátási helyek száma (db) 
8 8 7 7 7 7 

Általános iskolai tanulók 

száma (fő) 
2432 2324 2234 2304 2320 2351 

Általános iskolában tanuló 1-

4. évfolyamosok száma 
1233 1155 1138 1180 1186 1233 

Általános iskolában tanuló 5-

8. évfolyamosok száma (fő) 
1199 1169 1096 1124 1134 1118 

1-4. évfolyamosok aránya (%) 51 50 51 51 51 52 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

A fenti táblázatban a tanulók száma a nappali oktatásban és gyógypedagógiai férőhelyekkel 

együtt. 

2011 óta folyamatosan csökken a középiskolai tanulók száma. Míg a gimnáziumi tanulók 

létszáma szinte változatlan maradt, addig a legnagyobb csökkenés a szakközépiskolai és 

speciális szakiskolai tanulók létszámában jelentkezett. Jelenleg a városban 1 helyen folyik 

gimnáziumi oktatás, 5 helyen szakközépiskolai, illetve szintén 5 helyen szakiskolai oktatás.  

 

11. táblázat 

Középiskolai tanulók, 2008-2023 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Középiskolai tanulók száma 

(fő) 
3032 3082 3005 2913 2805 2754 

Gimnáziumi tanulók száma a 

nappali oktatásban (fő) 
716 729 724 732 722 721 
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Szakközépiskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(szakmai képzéssel együtt) (fő) 

2316 2353 2281 2181 2083 2033 

Szakiskolai és speciális 

szakiskolai tanulók száma a 

nappali oktatásban (fő) 

1115 1111 1100 1066 909 798 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

12. táblázat 

Felnőtt oktatás 

Év 

A 8. évfolyamot 

eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (fő) 

A 8. évfolyamot 

eredményesen befejezte a 

felnőttoktatásban (fő) 

Általános iskolai tanulók 

száma a felnőttoktatásban 

(fő) 

2009.  343 1 4 

2010.  357 1 6 

2011.  290 3 2 

2012.  295 1 4 

2013.  310 2 9 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

A felnőtt oktatásban résztvevők száma rendkívül alacsony, ezen belül a 8. osztályt 

eredményesen befejezők száma évente csupán 1-2 fő.  

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

Egészségügyi alapellátás biztosított, bővülő igény az egészségfejlesztési programokra 

Gyöngyösön 16 területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos és 7 területi ellátási 

kötelezettséggel és 1 területi ellátási kötelezettség nélkül működő házi gyermekorvos található, 

további 8 területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvos, 1 fogszabályozással foglalkozó 

fogorvos, 2 főállású és 8 másodállású iskolaorvos működik. A védőnői szolgáltatást 9 területi 

védőnő és 7 iskolavédőnő biztosítja. Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátás központi orvosi ügyelet és fogászati ügyelet működésével valósul meg, mely kiegészül 

fogászati röntgen diagnosztikai háttérrel. Az egyéb egészségügyi alapellátás köréből az 

anyatejgyűjtés és kiszolgálás biztosított anyatejgyűjtő állomás működtetésével.   2013-ban egy 

háziorvosra 1613, házi gyermekorvosra 607 lakos jutott, ami megfelel az országos átlagnak. A 

jövőben a város számára kiemelten fontos - a háziorvosok, védőnők, civil szervezetek, oktatási 

intézmények és nagyfoglalkoztatók bevonásával - az egészségfejlesztési programokban való 

részvétel. Cél, hogy a gyakoribb szűrővizsgálatok, illetve különösen az egészséges életmód 
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széles körű elterjesztése, így az egészséges táplálkozás, mozgás eredményeként csökkenjen 

a megbetegedések száma. 

A városban működő kórházat a magyar állam tartja fenn, amelynek vagyonkezelője az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ. A kórházban működő járó beteg szakellátás többek között a 

következő területeken nyújt szolgáltatást: ápolási osztály, belgyógyászat, egynapos sebészet, 

szemészeti sebészet, endoszkópos laboratórium, fül-orr gégészet, gasztroenterológiai egység, 

gyermekgyógyászat, intenzív terápia, krónikus ellátás, kúraszerű ellátás, laboratórium, 

tüdőgondozó, neurológiai osztály, patológia, pszichiátria, radiológia, rövid ápolású sebészet, 

sebészet, sürgősségi ellátás, szülészeti-nőgyógyászati osztály, vérellátó.  

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

Stabilan működő szociális ellátó rendszer, növekvő szolgáltatási igények 

A szociális ellátás meghatározó intézménye a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, mely 

a következő alapszolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak, 

fogyatékkal élők, pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, 

közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, hajléktalanok ellátása, 

gyermekjóléti feladatok megszervezése.  

Gyöngyösön az egyes szolgáltatásokat az alábbi létszámban vagy esetszámban vették igénybe 

2013-ban a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján: 

13. táblázat 

Szociális ellátás igénybe vétele 2013-ban és 2014-ben Gyöngyös városban 

Ellátás 
Személyek száma 

2013-ban (fő) 

Személyek száma 

2014-ben (fő) 

Szociális étkeztetésben részesülők száma 477 520 

Házi Segítségnyújtásban részesülők száma 67 84 

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásban 

részesülők száma 
44 59 

Idősek nappali ellátásában részesülők száma 44 40 

Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők 

száma 
45 46 

Hajléktalanok nappali intézményeinek napi 

átlagos forgalma 
29 63 

Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők 

száma 
252 226 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis és fenntartói adatok 
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Az idősek átmeneti otthoni ellátása az Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

között fennálló ellátási szerződés útján valósul meg 10 férőhely vásárlásával. 

Az elmúlt években, ahogy az intézményi kapacitások, úgy az ellátottak száma sem változott 

jelentősen. Az önkormányzat kezelésében lévő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmények szinte teljes kapacitás kihasználtsággal működnek. 

A szolgáltatások fenntartását az állami normatíván túl az önkormányzat is kiegészíti. A 

közelmúlt (2015. március 1.) jogszabályi változásai miatt a segélyezésben az 

önkormányzatokra nagyobb szerep hárul. A rendszeres szociális segélyt felváltotta 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

FOGLALKOZTATOTTSÁG 

14. táblázat 

Foglalkoztatottság helyzete 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

 

Az álláskeresők számának csökkenése szoros összefüggésben van a közmunkaprogramok, 

valamint a városba és a környékre betelepülő új termelőüzemek beindulásával. 

 

1.2 ABASÁR BEMUTATÁSA 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen 

(fő) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

2009 1631 651 

2010 1628 560 

2011 1566 334 

2012 1550 192 

2013 876 166 

Év 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesítettek közül foglalkoztatásban részt 

vettek száma (fő) 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos havi 

száma (fő) 

2009 455 410 

2010 541 494 

2011 361 493 

2012 157 688 

2013 462 675 
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Fekvése, megközelíthetősége 

Abasár (1903-ig Sár, 1950-2006-ig Pálosvörösmarttal egyesülve) Heves megye nyugati részén, 

a Mátra kapujában, Gyöngyöstől 9 km-re északkeletre, Markaz község szomszédságában 

található település. Abasárt a 3-as főútról, Gyöngyös határától kb. 1.5 km-re lévő elágazáson 

keresztül, valamint a Vámosgyörk-Gyöngyös vasúti mellékvonalon érhetjük el.  

A falu határában található természetföldrajzi kuriozitás a Tatármező, amely a Jégkorszakból 

visszamaradt kőfolyások területe, a Bene és a Dulinka patakok folynak keresztül rajta, a 

határban a Tekeres és Vár patakok jelentősebb vízfolyások. Nyugati határán található a 

természetvédelmi környezetben fekvő Szent Anna tó. 

Mezőgazdaság 

Abasáron valaha 20 millió szőlőoltványt is készítettek, ma a tizedére esett vissza ez a 

tevékenység. Mind kevesebb a szőlőterület is, a valaha volt 1200 hektár fele-harmada lehet még 

művelésben. 

Az utóbbi években egyre több fiatal választja ezt a megélhetési módot a pályázati lehetőségek 

kihasználásával, családi gazdálkodás létrehozásával. 

Abasár Község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat ) Szociális Szövetkezetet 

kíván létrehozni pályázati finanszírozás segítségével, melynek keretében az Önkormányzat 

tulajdonában lévő területen gyógynövényeket termel és dolgoz fel. Az előzetes számítások 

szerint 11 fő számára biztosítana rendszeres jövedelmet minimum két éven keresztül. A cél, 

hogy önfenntartó településsé váljon Abasár, ezzel csökkentve a segélyezettek számát. 

A helyi Karitász csoport jóvoltából 2013. évben vetőmagot és palántát kaptak a rászorulók, 

hogy ezzel is segítsék létfenntartásukat.  

 

Ipar 

Abasár Község Önkormányzata önerőből alakította ki az Abasári Technológiai és Innovációs 

Parkot (röviden ATIP). Az Ipari Park címet 2006. óta viselő ATIP, közvetlenül a település 

mellett, kitűnő és jól megközelíthető területen fekszik. Az Abasári Technológiai és Innovációs 

Park célja, hogy környezetbarát, innovatív mikro, kis és középvállalkozások betelepítésével 

még élőbbé tegye a területet és magát a települést. Az ATIP működtetője az Önkormányzat. A 

település és térségében a szakképzett és a képzetlen munkaerő egyaránt megtalálható, így a 

betelepülő cégek számára nem okoz gondot a megfelelő munkaerő kiválasztása. 
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Az ipari parkban már jelenleg is számos kis és közép befektető található meg: 

- He.Do Kft – aszfaltgyártás – útépítés 

- TechniSat Digital Kft  szórakoztató elektronika 

- Dallas Benzinkút 

- Mátrapark Kft – faüzem 

- Fekete Párduc 98 Bt - szállítás 

A foglalkoztatás elősegítéséhez hozzájárul Gyöngyös Város közelsége, tömegközlekedési 

eszközzel rövid idő alatt megközelíthető.  

A Visontán található Mátrai Erőműben és a környezetébe települt gyárakban sok helybeli 

dolgozik, ami biztos megélhetést nyújt a település lakóinak, munkába járásukról szerződéses 

járatokkal gondoskodnak. 

Szolgáltatás, Kereskedelem 

A településen öt élelmiszerbolt, pékség, húsbolt, lottózó található, és számos vendéglátó ipari 

egység, mely a település lakóinak napi szükségletét fedezi. Az alkalmazottak Abasár 

szakképzett lakosaiból kerülnek ki. 

A Gyöngyösi központtal rendelkező IOSZIA képzőintézménnyel szerződésben áll az 

Önkormányzat, a közintézmények gyakorlati helyként funkcionálnak, így ezek a képzések 

minden esetben meghirdetésre kerülnek a településen. Jelenleg is helyszínül szolgál a Hanák 

Kolos Könyvtár közösségi terme az IOSZIA által szervezett TÁMOP programnak, melynek 

keretében nyelvtanfolyamon vehetnek részt az érdeklődő helyi lakosok, egy minimális önrész 

befizetésével. 

Az Önkormányzat pályázatot adott be Szociális szövetkezet létrehozására. Amennyiben a 

pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy 11 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség a 

szövetkezeten belül.  

15. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 2012 évben 

Korcsoport 
Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

0-2 évesek      

0-14 éves 140 140 280 11 12 

15-17 éves 24 42 62 17 36 

18-59 éves 699 705 1449 52 60 
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Korcsoport 
Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

60-64 éves 84 67 151 6,2 5,7 

65 év feletti 372 197 569 27,8 16,9 

Összesen: 1336 1165 2511 54 46 

Forrás: KHS tájékoztatási adatbázis 

A lakosság 63%-ka a munkaképes korcsoporthoz tartozik, míg 22% nyugdíj korhatár feletti. 

 
16. táblázat 

Belföldi vándorlások az előző 2008-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; 

elvándorlás) 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 79 68 11 

2009 71 85 -14 

2010 84 56 28 

2011 109 83 26 

2012 168 109 59 

2013 69 40 29 

Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis 

A vándorlási egyenleg azt mutatja, hogy Abasár vonzereje az elmúlt pár évben a negatív 

tendenciából pozitív irányba váltott. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA, KIHASZNÁLTSÁGUK 

Abasár területén az alapfokú oktatási intézmények találhatók meg, általános iskola, óvoda és 

családi napközi. 

Az óvodában és az iskolában is minden adott a megfelelő színvonalú neveléshez. 

Infrastrukturális ellátottságuk kiváló, szakképzett pedagógusok oktatják, nevelik az általános 

iskolás gyerekeket.  

Napsugár óvoda: 

Az egyenlő esélyteremtés feltételeit az intézmény minden gyermek részére teljesíti. 

Mindenkinek biztosítani tudja az óvodai férőhelyet, jogainak érvényesítését, a fejlődésben 

lemaradottak és akadályozottak integrálódását. 

Az óvodában lehetőség van csoportos, kiscsoportos és egyéni fejlesztésre is a 

szakemberállomány igénybe vételével. 
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A teljes pedagógus állomány létszáma 6 fő, ebből két fő gyógypedagógus, továbbá 3 fő dajka, 

1 fő kisegítő. 

Az óvodai foglalkozások közül kiemelkedő az ovikert program, melynek keretében a 

gyermekek örömmel gondozzák a növényeket, ezzel is ösztönözve a természet szeretetét már 

egészen kis kortól kezdve. 

17. táblázat 

Óvodai adatok a 2008-2013 időszakra vonatkozóan 

Év 

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

száma 

Óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

2008 57 3 75 1 65 

2009 54 3 75 1 62 

2010 51 3 75 1 69 

2011 51 3 75 1 57 

2012 nincs pontos szám 3 75 1 65 

2013 nincs pontos szám 3 75 1 59 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Családi napközi: 

Másfél éves kortól 3 éves korig bölcsődei gondozáson alapuló, állandó gyermekfelügyeletet, 

nyugodt, családias környezetben, szeretetteljes bánásmód biztosításával, a gyermekek egyéni 

igények szerinti gondozását, képességeik fejlesztését, napi 4-szeri étkezését biztosítják. A 

családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 14 fő. Nyitva tartás: 07-16-ig. Igény szerint 

1-2 órára is bevihetik a gyermekeket térítési díj ellenében.  

Aba Sámuel Általános Iskola: 

Az iskola teljes felújítása és akadálymentesítése megtörtént 2009-ben, nyertes pályázatnak 

köszönhetően, valamennyi osztályteremben digitális tábla található a korszerű oktatás 

jegyében. 

Az akadálymentesítés jegyében külső liftet szereltek fel az iskolában, ami egy mozgássérült 

(kerekesszékkel közlekedő) tanuló egyenlő esélyű, oktatáshoz való hozzáférését biztosította.  

Minden évfolyamon egy osztály van, a gyermekszám csökkenése miatt nincsenek párhuzamos 

osztályok. 

Levelezős versenyeken, megyei szervezésű versenyeken vesznek részt, és minden áprilisban 

megtartják a kiskörzeti matematika versenyt. 
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A technika tantárgyat nemek szerinti bontásban tanulják, a lányok főzést és kézimunka 

alapismereteket, a fiúk pedig barkácsolást tanulnak.  

A Mátrai Erőmű Rt.-vel együttműködésben minden osztályban megvalósul a vállalat 

meglátogatása, melynek célja a későbbi szakma kiválasztásának megkönnyítése. 

Alsó és felső tagozatosoknak tömegsport órákat, irodalom szakkört, furulya szakkört, énekkart 

és a 8. osztálynak felvételi előkészítőt tartanak. 

Minden évben szerveznek úszásoktatást, valamint síoktatást Kékestetőn. A 7-8. osztály számára 

lovas oktatás is biztosított. 

18. táblázat 

Az általános iskola tanulóinak száma az egyes tanévekben 

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 86 86 172 67 39,0 

2011/2012 82 85 167 60 35,9 

2012/2013 81 85 166 60 36,7 

2013/2014 76 81 157 70 44,5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

FOGLALKOZTATÁS 

19. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 évesek számához viszonyítva 2008-

2013 időszakban (férfi, nő bontásban) 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 902 884 1786 69 7,6 100 11,3 169 9,5 

2009 822 652 1474 78 9,5 74 11,3 152 10,3 

2010 813 840 1653 67 8,2 74 8,8 141 8,5 

2011 726 835 1561 78 10,7 68 8,1 146 9,4 

2012 737 815 1552 66 8,9 71 8,7 137 8,8 

2013 764 780 1544 75 9,8 82 10,5 157 10,1 
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Forrás: KSH adatbázis, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Amellett hogy a 15-64 év közötti lakónépesség  2010 évhez viszonyítva 2013-ban mintegy 6% 

ál csökkent, a nyilvántartott álláskeresők arányaiban nagy változás nem észlelhető. Ebből 

értékelhető következtetéseket nem lehet levonni mert nem ismert az, hogy hányan vannak 

olyanok akik munka nélkül vannak, de nem vetették magukat nyilvántartásba. 
 

20. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 2008-2013 időszakban 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség 
8 általános végzettség 

Fő Fő Fő 

2008 141 2 44 

2009 169 3 47 

2010 152 1 40 

2011 146 0 45 

2012 137 0 42 

2013 157 0 16 

Forrás: KSH adatbázis, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A táblázat adataiból az következtethető le, hogy a 2008-2012 évekhez viszonyítva 2013-ban a  

8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők aránya 70%- ról 90%-

ra növekedett.   
21. táblázat 

Munkanélküliek száma 2008-2011 időszakban 

  2008 2009 2010 2011 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
Fő 141 169 152 146 

20 éves és fiatalabb 
Fő 7 5 4 2 

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

21-25 év  
Fő 13 19 23 17 

% 9,2 11,2 15,1 11,6 

26-30 év 
Fő 15 25 18 14 

% 10,6 14,8 11,8 9,6 

31-35 év 
Fő 20 29 21 23 

% 14,2 17,2 13,8 15,8 

36-40 év 
Fő 12 23 22 26 

% 8,5 13,6 14,5 17,8 
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  2008 2009 2010 2011 

41-45 év 
Fő 17 13 17 18 

% 12,1 7,7 11,2 12,3 

46-50 év 
Fő 18 17 15 14 

% 12,8 10,1 9,9 9,6 

51-55 év 
Fő 29 24 17 20 

% 20,6 14,2 11,2 13,7 

56-60 év 
Fő 10 13 15 11 

% 7,1 7,7 9,9 7,5 

61 év felett 
Fő 0 1 0 1 

% 0,0 0,6 0,0 0,7 

Forrás: KSH adatbázis, Önkormányzati adatszolgáltatás  

Későbbi évekre vonatkozó adatok hiányosak, vagy nem állnak rendelkezésre. 

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK, ÉS  SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK.  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Integrált Szociális Intézményen keresztül 

biztosítja a település.  

A településen valamennyi szolgáltatás helyben igénybe vehető, családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás keretében külön iroda áll rendelkezésre az ügyfelek fogadására, amit a település 

valamennyi lakosa számára nyilvánossá tett az intézmény szórólapokon keresztül. 

Az Intézményt intézményfenntartó társulás keretében hét település tartja fenn, Abasár a 

gesztortelepülés, Domoszló, Halmajugra, Karácsond, Ludas, Nagyfüged, Vécs a társult 

települések. 

A Társulás célja, hogy a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települési 

önkormányzatok képviselő-testületei a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt. )  62. §-ban meghatározott étkeztetés, 63. §-ban 

meghatározott házi segítségnyújtás, 64. §-ban meghatározott családsegítés, 65/C. §-ban 

meghatározott támogató szolgáltatás, 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás, 68. §-ban 

meghatározott idősek otthona feladatait, valamint a Gyvt. 39. §-ban meghatározott 

gyermekjóléti szolgáltatást közösen, kistérségi keretek között, a szociális és gyermekvédelmi 

intézményrendszer integrálása útján célszerűbben, gazdaságosabban, hatékonyabban 

megvalósítva, magasabb színvonalon lássák el. 
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Az alábbi szolgáltatások ellátása biztosított az alapellátások közül az intézményfenntartó 

társulás keretei között: 

 Családsegítő szolgáltatás 

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Házi segítségnyújtás 

 Idősek nappali ellátása 

 Étkeztetés 

 Támogató szolgálat 

Szakellátás: Idősek bentlakásos otthona 

 

A település tagja Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának, melynek keretében 

biztosított: 

 Hajléktalanok ellátása a Gyöngyösön működő Hajléktalanok Gondozóházában 

 Fogyatékosok nappali ellátása a Hétszínvirág Napközi Otthonban 

 Gyermekek átmeneti gondozása a Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti 

Otthona keretében 

 Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma: 

Az elmúlt 5-6 évben a településen nem szerveztek felnőttek számára oktatást. 

 

Orvosi ellátás: 

A felnőttek és gyermekek részére 2008 év óta egészen 2014 év végéig 2 háziorvosi szolgálat 

állt és áll rendelkezésre. 
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1.3 ADÁCS BEMUTATÁSA 

A Mátra előterében, az Alföld északi peremén fekvő község kitűnő termőtalajú területe már a 

bronzkori embert is letelepedésre csábította, ahogy ezt a határában talált régészeti leletek is 

bizonyították. A Honfoglalás után az Aba nemzetség birtokába került 

A település első írásos említése 1323-ból maradt ránk, Adach névalakban említették. Az 

évszázadok során gyakran váltották egymást tulajdonosai, olyan befolyásos családok 

birtokolták, mint a Perényiek, a Bebekek vagy a Koháryak.  

Leghosszabb ideig a Batthyány család tulajdonában volt, a 18. sz. közepétől mintegy 150 évig. 

Egyes vélemények szerint a falu 1706-ban elpusztult és 1712-es újratelepülése során foglalta el 

mai helyét. 

A hagyományosan mezőgazdasági jellegű település dinnye és gabonatermesztéséről híres. 

Az ország gazdasági vérkeringésébe a 19. század végén megépült vasútvonal kapcsolta be. 

Nagy előrelépés volt életében az 1991-ben megépült az Adácsot Gyöngyössel összekötő út, 

mely megszüntette zsáktelepülés jellegét. 

22. táblázat 

A település állandó népességének száma 2013 év végén korcsoport szerinti megoszlásban 

Korcsoport 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek   67   

0-14 éves 168 204 372 45 55 

15-17 éves 42 39 81 52 48 

18-59 éves 743 800 1543 48 52 

60-64 éves 102 81 183 56 44 

65 év feletti 306 174 480 64 36 

Összesen: 1373 1284 2657 52 48 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

A település lakónépességének 64%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 16%-a képviseli a 

nyugdíjkorhatár feletti, és 3 %-a a15-17 éves korosztályt. 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

A vándorlási egyenleg az előző években mindig negatív értéket mutatott. Az is látszik, hogy 

2013-ban az egyenleg 16%-al csökkent a 2012 évhez képest.  

25. táblázat 

Természetes szaporodás 2009-2013 időszakban 

Év Élve születések száma (fő) Halálozások száma (fő) Természetes szaporodás (fő) 

2009 32 48 -16 

2010 31 42 -11 

2011 21 45 -24 

2012 26 56 -30 

2013 24 40 -16 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

23. táblázat 

Öregedési index az elmúlt 2010-2013 időszakban 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2010 685 405 169,1 

2011 500 389 128,5 

2012 490 364 134,6 

2013 480 372 129,0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

Az öregedési index pozitív tendenciát mutat és 2010 évhez viszonyítva 23%-al csökkent. 

24. táblázat 

Belföldi vándorlások 2009-2013 időszakban 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2009 63 75 -12 

2010 35 62 -27 

2011 45 58 -13 

2012 50 80 -30 

2013 47 52 -5 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

32 
 

26. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 2009-2013 időszakban 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 912 944 1856 95 10,4% 85 9,0% 180 9,7 

2010 853 881 1734 71 8,3% 100 11,4% 171 9,9 

2011 899 938 1837 75 8,3% 89 9,5% 164 8,9 

2012 886 936 1822 99 11,2% 110 11,8% 209 11,5 

2013 887 920 1807 83 9,4% 75 8,2% 158 8,7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Társadalmi-gazdasági helyzet. 

A kiépült M3-as autópálya nagyban javította a település közlekedési helyzetét, ami a befektetők 

számára is vonzóvá vált. A község korszerűsödik, csakúgy, mint intézményei. Nemrégiben újult 

meg az Általános Iskola és a Sportcentrum. 

A teljes infrastruktúra kiépült a községben. A villamosítást 1966-ban fejezték be. Valamennyi 

lakás vezetékes ivóvízzel van ellátva. A gázbekötésre 1990-ben került sor. 2005-ben kiépült a 

szennyvízhálózat és a kábeltévé rendszer.  

Épül, szépül a község: központi része és a fő utak új világítást kaptak. A belső úthálózat több 

km-rel bővült. A községben üzemelő kiskereskedelmi boltok fele élelmiszer jellegű, emellett 

vendéglátó és két falusi turizmusi egység kereshető fel. A pénzintézeti szolgáltatásokat a 

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet biztosítja. 

 A vállalkozások köre viszonylag szűk. A megélhetési lehetőséget tekintve ma már a 

legnagyobb munkáltató a MÁV, sokan Visontára vagy Gyöngyösre járnak el dolg 

ORVOSI ELLÁTÁS 

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési 

önkormányzati feladatok tekintetében: 

• háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

• fogorvosi alapellátás, 

• alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 

• védőnői ellátás, 
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• iskola- és ifjúság orvosi ellátás. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatokat 2 orvos látja el a településen. Háziorvos által 

ellátott esetek száma 2011-ben 23.927 fő 

A fogorvosi alapellátás területén 1 fogorvos elégíti ki a lakossági szükségleteket. 1 körzeti 

védőnő a házi orvosokkal szoros együttműködésben végzi munkáját. Tevékenységükkel a 

település egészét lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére 

elérhetőek. 

Az éjszakai és munkaszüneti központi felnőtt orvosi ügyelet 24 órás sürgősségi ügyelet 

formájában tevékenykedik Gyöngyösi telephellyel. 

Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosi feladatait 2 főállású házi felnőtt- és 

gyermekorvos látja el. A területi ellátásért felelős kórház a Gyöngyösön működő Bugát Pál 

Kórház. 

 

1.4 ATKÁR BEMUTATÁSA 

Atkár a Mátra déli oldalának elővidékén, Heves megye délnyugati részén, lankás, nagy részben 

már sík vidéken helyezkedik el. A települést Gyöngyöstől 8 km, Budapesttől 70 km távolság 

választja el. Közvetlenül a falu mellett halad az M3-as autópálya, melyhez bekötőút épült a 

településről. Atkáron áthalad a Gyöngyöst és a Jászságot összekötő út. 

Területe hegységelőtéri dombság, legnagyobb tengerszint feletti magassága nem haladja túl a 

150 m-t. A Rédei-Nagypatak a falutól keletre halad el. Talaja középkötött agyagos vályog, 

illetve barnaföld. Jelentős falazó homok-készlettel rendelkezik. Növényzete bokros erdő, 

sztyeprét; állatai kisvadak és madárfajok. Éghajlata mérsékelten meleg-száraz. A csapadék 560-

600 mm. A talajvíz kemény és szulfátszegény. 

Atkár legfőbb idegenforgalmi nevezetessége a település külterületén található „perigraciális-

talajszelvény” mely egyedülálló az országban és Európában egyaránt. 

Atkár kiváló infrastruktúrával rendelkezik. Ivóvíz-, csatorna-, gázhálózat, jó minőségű utak, 

teljes közvilágítási lefedettség jellemzik a települést. A vezetékes és mobil telefon- és internet 

szolgáltatások teljes köre, valamint kábeltévé is elérhető a településen. Felújított művelődési 

ház, sporttelep, body-terem, játszóterek, parkok, magántulajdonban lévő horgásztó adnak 

lehetőséget az itt lakóknak a sportolásra, kikapcsolódásra. Élelmiszerboltok, vendéglátóhelyek 
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és benzinkút is működik a településen. Vasútállomás 3 km-re található, de autóbusszal minden 

napszakban könnyedén elérhető Gyöngyös, Eger, Budapest. 

Atkáron kevés a vállalkozások száma, ezek nagy része egyéni vállalkozás. Termelő, gyártó ipari 

cég nincs a településen. A vállalkozások jellemzően kereskedelemmel, szolgáltatással, 

mezőgazdasági tevékenységgel foglalkoznak. A településen nagy hagyománya van a 

szőlőtermesztésnek. Írásos emlékek szerint már 1486-ban is termesztettek szőlőt Atkáron. Mára 

jelentősen csökkent a szőlőterületek nagysága, a mezőgazdaságból élő gazdák a szántóföldi 

művelést részesítik előnyben.  

A munkahellyel rendelkező lakosság túlnyomó része összeszerelő üzemekben dolgozik 

Gyöngyösön, Hatvanban, Jászárokszálláson. 

A faluban 2 csoportos óvoda (jelenleg 3 fő), 8 osztályos iskola működik (jelenleg 131 fő). A 

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Atkári Kirendeltsége ad lehetőséget a település 

lakóinak hivatalos ügyeik intézésére.  

Postahivatal, pénzintézet is működik a településen. Az egészségügyi ellátást háziorvos, 

fogorvos és gyógyszertár, valamint védőnői szolgálat biztosítja. 

27. táblázat 

Állandó lakónépesség, az öregedési index, a természetes szaporodásra vonatkozó adatok 

az elmúlt 5 évben 

Év 2014 2013 2012 2011 2010 

Korcsoport Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

0-2 évesek 19 27         

0-14 éves 119 136 122 137 122 145 122 145 121 140 

15-17 éves 26 37         

18-59 éves 534 521         

60-64 éves 61 65         

65 év feletti 106 205 105 206 105 204 100 202 102 202 

Öregségi index 

nemen-ként 

(%) 

112 151 86 150 86 141 82 139 84 144 

Öregségi index 

(%) 
122 120 116 113 116 

Élve 

születettek 

száma 

14 18 11 15 10 17 11 14 17 12 
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Halálozások 

száma 
12 4 9 7 11 8 12 15 11 13 

Természetes 

szaporodás 
16 10 8 -2 5 

Forrás :Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

1.5 DETK BEMUTATÁSA 

Detk Gyöngyöstől keletre a Keleti-Mátraalján fekvő település. Minden irányból jól 

megközelíthető.  

A település határában külszíni bányaművelés folyik. 

Művelődési ház és hétezer kötetes önkormányzati könyvtár áll a lakosság rendelkezésére.  

Társadalmi-gazdasági helyzete. (ipar, mezőgazdaság, borászat, vállalkozások száma 

81 vállalkozás fizet iparűzési adót a településre. 

A vállalkozásoknál foglalkoztatott létszámra vonatkozóan nem áll adat rendelkezésre. 

Iskolák, óvodák száma, az ott lévő gyermekek száma.  

1 iskola (Detk – Ludas) 143 fő (2012/2013) 

1 óvoda (Detk) 46 fő (2012/2013) 

Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások.  

Gyermekjóléti Szolgálat 

Szociális étkeztetés 

Házi segítségnyújtás 

28. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 

Korcsoport 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek 7 14 21 33 67 

0-14 éves 69 75 144 47,9 52,1 

15-17 éves 15 24 39 38,4 61,6 

18-59 éves 346 333 679 50,9 49,1 

60-64 éves 30 27 57 52,6 47,4 

65 év feletti 68 154 222 30,6 69,4 

Összesen 535 627 1162 46 54 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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29. táblázat 

Öregedési Index az előző 5 évre visszamenőleg a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2014 222 165 134,5 

2013 219 173 126,6 

2012 212 186 114,0 

2011 211 185 114,1 

2010 211 189 111,6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
30. táblázat 

Természetes szaporodás az elmúlt 5 évben (élve születettek száma; halálozások száma) 

Év 
Élve születések száma 

(fő) 
Halálozások száma (fő) 

Természetes szaporodás 

(fő) 

2010 12 21 -9 

2011 12 23 -11 

2012 9 23 -14 

2013 9 14 -5 

2014 5 16 -11 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Nyilvántartott álláskeresők számára és arányára, a 15-64 évesek számához viszonyítva 5-6 évre 

visszamenőleg nem áll adat rendelkezésre. 

ORVOSI ELLÁTÁS 

A település egészségügyi alapellátását a területi kötelezettségű háziorvos, gyermekorvos, 

fogász, valamint a Panacea Gyógyszertár biztosítja. 

 

1.6 DOMOSZLÓ BEMUTATÁSA 

Domoszló község a Mátra déli oldalának egyik mély völgyében fekszik. A települést a Závoza-

patak szeli ketté. A falu határában található az ország egyik legtisztább vizű, háborítatlan 

környezetű mesterséges horgásztava, melyet a hegyekben eredő Tarjanka-patak vize táplál. A 

terület a Mátrai Tájvédelmi Körzet része. Erdőtársulásait cseres tölgyesek és egyéb bokorerdők 

alkotják, területe valójában erdős-sztyep zóna. 
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A település 20-30 km-es körzetében két város is található, Eger és Gyöngyös. Emellett 15 km-

re a községtől található a Mátrai Erőmű, mely munkát biztosít sok embernek a településen. 

Domoszló csak közúton közelíthető meg, a legközelebb eső vasútállomás Verpeléten, repülőtér 

Budapesten van. 

31. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 2014 évben. 

Állandó népesség 

Korcsoport 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

 1069 937 2006 53 4 

0-2 évesek 11 11 22 50 50 

2-14 éves 127 119 246 52 48 

15-17 éves 36 29 65 55 45 

18-59 éves 565 589 1154 49 51 

60-64 éves 143 60 203 70 30 

65 év feletti 247 129 376 66 34 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

A lakosság 70%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 3%-a 15-17 évesek és 18%-a nyugdíj 

korhatár feletti. 

 
32. táblázat 

Öregedési Index az elmúlt 5 évben 

Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 

2010 352 299 117,7 

2011 363 292 124,3 

2012 371 290 127,9 

2013 364 287 126,8 

2014 376 268 140,3 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

Az adatok azt mutatják, hogy folyamatosan öregedő településről van szó. Ha a település HEP –

ben foglalt számait is megvizsgáljuk, akkor ott is tapasztalható a folyamatos öregedés. 
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33. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 közötti időszakban (állandó jellegű odavándorlás; 

elvándorlás) 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

A táblázatban rendelkezésre álló adatok 2009-2011 között pozitív egyenleget mutatnak, 2012 

évtől ez a pozitív tendencia negatív irányba váltott, és 2013-ban a településre vándorlók és 

elvándorlók száma azonos volt. 2014 évre nem áll adat rendelkezésre. 

 
34. táblázat 

Természetes szaporodás a 2009-2013 közötti időszakban (élve születettek száma; 

halálozások száma) 

Természetes szaporodás 

Év 
Élve születések 

száma 
Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2009 10 21 -11 

2010 4 16 -12 

2011 9 15 -6 

2012 20 28 -8 

2013 12 19 -7 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

A számok arról tanúskodnak, hogy a településen a 2009-2013 között a halálozások száma 

mindig meghaladta az élve születettek számát. 2014 évre nem áll rendelkezésre adat. 

 
35. táblázat 

A 2009-2013 időszak között nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, a 15-64 évesek 

számához viszonyítva (férfi, nő bontásban) 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 731 588 1319 81 11,1 64 10,9 145 11,0 

2010 718 699 1417 73 10,2 76 10,9 149 10,5 

Belföldi vándorlások 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2009 19 19 0 

2010 20 19 1 

2011 19 14 5 

2012 26 35 -9 

2013 30 30 0 
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Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2011 703 680 1383 58 8,3 46 6,8 104 7,5 

2012 696 669 1365 53 7,6 40 5,9 93 6,8 

2013 691 674 1365 44 6,3 39 5,8 83 6,1 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

Azt mutatják a számok, hogy évről évre kevesebb a nyilvántartott álláskeresők száma a 

munkaképes lakónépességéhez képest. Foglalkoztatást tekintve ez egy pozitív elmozdulás. 

 
36. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoport szerinti a 2008-2013 években 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A leginkább figyelemre méltó változás a 31-35, 36-40 és a 46-50 éves korosztályoknál 

tapasztalható. Az 56 év felettieknél ez a szám növekedő, majd stagnáló tendenciájú. A 21-25 

Év  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
fő 92 145 149 104 93 83 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 4 6 5 5 6 

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

21-25 év 
fő 12 26 27 10 15 8 

% 13,0 17,9 18,1 9,6 16,1 9,6 

26-30 év 
fő 23 14 19 16 7 13 

% 25,0 9,7 12,8 15,4 7,5 15,7 

31-35 év 
fő 5 13 15 11 15 11 

% 5,4 9,0 10,1 10,6 16,1 13,3 

36-40 év 
fő 14 19 18 18 8 5 

% 15,2 13,1 12,1 17,3 8,6 6,0 

41-45 év 
fő 9 15 16 13 10 10 

% 9,8 10,3 10,7 12,5 10,8 12,0 

46-50 év 
fő 10 21 25 11 11 10 

% 10,9 14,5 16,8 10,6 11,8 12,0 

51-55 év 
fő 12 28 18 14 13 11 

% 13,0 19,3 12,1 13,5 14,0 13,3 

56-60 év 
fő 3 5 4 6 9 8 

% 3,3 3,4 2,7 5,8 9,7 9,6 

61 év felett 
fő 0 0 1 0 0 1 

% 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 1,3 
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éveseknél egyszer csökken majd emelkedik és utána csökkenik, vagyis hektikusan változik. A 

20 éves és fiatalabb korosztálynál stabil, változatlan helyzettel találkozunk. 

 
37. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2009-2013 időszakban 

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 % 

2009 145 9 6,2 37 25,5 99 68,3 

2010 149 7 4,7 45 30,2 97 65,1 

2011 104 6 5,8 23 22,1 75 72,1 

2012 93 8 8,6 20 21,5 65 69,9 

2013 83 6 7,2 26 31,3 51 61,5 

Forrás: TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A vizsgált időszakban a számok azt mutatják, hogy a regisztrált munkanélküliek száma az 

iskolai végzettség tekintetében azonos arányokat mutatnak. Az látszik, hogy a 8 általánosnál 

magasabb iskolai végzettségűek elhelyezkedése a munkaerőpiacon nehezebb. 

 
38. táblázat 

Pályakezdők/álláskeresők száma a 2009-2013 időszakban 

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 % 

2009 163 158 321 8 4,9 8 5,1 16 5,0 

2010 154 154 308 7 4,5 14 9,1 21 6,8 

2011 152 145 297 6 3,9 5 3,4 11 3,7 

2012 146 155 301 8 2,6 8 2,6 16 5,3 

2013 141 141 282 6 4,3 4 2,8 10 3,5 

Forrás:  TeIR, KSH, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Iskolák, óvodák száma, az ott lévő gyermekek száma, kihasználtságuk 

Iskola: 1 db, gyermekek száma: 138 fő, kihasználtság: 84% 

Óvoda: 1 db, gyermekek száma: 66 fő, kihasználtság: 100% 
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SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK.  

Szociális intézmény: Alapszolgáltatási központ 

Ellátások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 

Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek nappali ellátása, óvodai 

ellátás, családi napközis ellátás 

Intézmény: Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

Nem volt felnőttoktatás a településen 2013 –ig. 2014 évre vonatkozó adatok nem állnak 

rendelkezésre. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

A rendszerváltást követő átrendeződések során sorra zárták be kapuikat a vállalatok melynek 

során ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma. A település gazdasági ereje a 

mezőgazdaságban rejlik a föld jó adottságai miatt. Az utóbbi években az agrárágazat eltartó 

képessége nő, szaporodnak a családi vállalkozások, főleg a kertészet, ültetvénygazdálkodás 

térhódítása figyelhető meg. Emellett régi hagyománya van a településen a borászatnak is. 

Szolgáltató jellegű kereskedelmi és idegenforgalmi vállalkozások is indultak, de a tartós 

keresletet biztosító, fejlődés alapját képező iparosodás elmaradt, csak néhány kisebb 

vállalkozás működik. Megélhetést nyújthat még a falusi turizmusban rejlő lehetőségek 

felismerése, köszönhetően a természeti és kulturális adottságainknak. 

A községben 13 db kiskereskedelmi üzlet működik, ebből élelmiszer jellegű üzlet 7 db. A 

vendéglátóhelyek száma 4 db, szálláshelyek száma pedig 7 db. Összesen 146 vállalkozás 

működik a településen. Megtalálható itt borpincészet, mezőgazdasági vállalkozók, ipari 

vállalkozások, építőanyag-kereskedő, takarékszövetkezet, benzinkút, virágüzlet, 

mezőgazdasági bolt, pizzéria, húsbolt. 

 Orvosi ellátás 

Az egészségügyi ellátás az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok 

tekintetében: 

 háziorvosi,  

 fogorvosi alapellátás, 

 védőnői ellátás biztosított. 
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Gyermekorvosi szolgálat nincs, szakellátás Gyöngyösön vehető igénybe. 

Ezen kívül a településen található gyógyszertár is. 

 

1.7 GYÖNGYÖSHALÁSZ BEMUTATÁSA 

Gyöngyöshalász az Észak-Magyarországi régióban, azon belül is Heves megyében található. A 

Statisztikai kistérségek szerinti területi felosztás alapján a települést a Gyöngyösi kistérségben 

találhatjuk. Ha a közelmúltban végbement közigazgatási átszervezés eredményeképpen 

kialakított járások szerinti település együttesek között keressük a települést, akkor a Gyöngyösi 

járás települései között bukkanhatunk rá. A település jogállása szerint község, alapterülete 

27,13 km2. Hatvantól 26 km-re, Gyöngyöstől 4 km-re fekszik. A települést átszeli a Belső-

Mérges-patak, amely a község határában éri el a Gyöngyös-patakot. Közúton a 3-as főútról a 

3203-as számú mellékúton érhető el. Vonattal a MÁV 85-ös számú (Vámosgyörk–Gyöngyös) 

vasútvonalán érhető el. A megállóhely Vámosgyörk és Kitérőgyár között található. 

NEVEZETESSÉGEI 

 Szent Anna tiszteletére felszentelt római katolikus templom. 1770-ben épült barokk 

stílusban, Rabl Károly tervei alapján. Homlokzati tornyos, órahelyes párkányú torony. 

Szentélye köríves záródású. 

 Nepomuki Szent János szobor. 1767-ben készült. 

 Hanisz-kúria. Klasszicista stílusú. 

 Karmelhegyi kápolna. 1750 körül készült. 

39. táblázat 

Gyöngyöshalász állandó népessége és népsűrűsége 2010-2013 időszakban 

Év Népesség (fő) Népsűrűség (fő/km2) 

2010 2615 96,85 

2011 2628 97,33 

2012 2613 96,78 

2013 2600 96,30 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

40. táblázat 

A különböző gazdasági és turisztikai jegyek alapján a település besorolása 
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Besorolás Elnevezés 

Mezőgazdasági tájkörzet szerinti besorolása Közép-hevesi térség mezőgazdasági tájkörzet; 

Szőlőtermő táj szerinti besorolása Észak-Magyarországi szőlőtermő táj; 

Borvidéki besorolása Mátraaljai borvidék; 

Vállalkozási övezet szerinti besorolása A település nem tartozik vállalkozási övezetbe; 

Üdülőkörzet szerinti besorolása Egyéb, üdülőkörzetbe nem tartozó települések; 

Gyógy turizmusi besorolása Nincs gyógy turizmus; 

Agglomeráció szerinti besorolása Település együttesbe nem tartozó település; 

Nemzeti park szerinti besorolása Nem tartozik nemzeti parkhoz; 

Világörökségi helyszín szerinti besorolása Nem világörökségi helyszín. 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

41. táblázat 

Gyöngyöshalász lakosságának adatai a 2010-2014 időszakban 

Év 
Lakosság 

száma 

Lakosság nemek szerinti 

megoszlása (fő) 

Lakosság nemek szerinti 

aránya (%) 

Férfi Nő Férfi Nő 

2010 2615 1256 1359 48,0 51,9 

2011 2628 1262 1366 48,0 52,0 

2012 2613 1253 1360 47,9 52,1 

2013 2600 1244 1356 47,8 52,2 

2014 2602 1232 1370 47,4 52,6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A település lakosságának számottevően nem változott az elmúlt években, ha kis 

ingadozásokkal is, de tartotta a 2600 fő és a feletti szintet. A nemek szerinti megoszlás is 

azonos képet mutat.  

ORVOSI ELLÁTÁS 

42. táblázat 

Orvosi ellátás 

Megnevezés Darabszám 

Működő háziorvosok száma 1 

Működő házi gyermekorvosok száma 0 

Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma 1 
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Megnevezés Darabszám 

Gyógyszertárak száma 0 

Fiókgyógyszertárak száma 1 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

BÖLCSŐDEI, ÓVODAI, ISKOLAI ELLÁTÁS  

Gyöngyöshalász településen a gyermekek bölcsődei elhelyezésére nincs lehetőség.  

A településen a gyermekek óvodai elhelyezése 1 óvodában, a Szent Anna téri Óvodában 

lehetséges. Az óvoda pedagógusok számának, valamint a csoportok  csökkenésével 

megnövekedett az 1 pedagógusra eső gyereklétszám. Az óvoda férőhelyeinek száma az elmúlt 

években változatlan volt, kihasználtságuk viszont csökkenő tendenciát mutat, 107%-ról 74%-

ra csökkent. Ez vagy a gyermek születések csökkenésével van összefüggésben, vagy több 

család más település óvodájába íratta be gyermekét. 

43. táblázat 

Óvodai ellátás a 2010-2013 időszakban 

Megnevezés 2010. 2011. 2012. 2013. 

Óvodai férőhelyek száma (fő) 85 85 85 85 

Óvodába beíratott gyerekek száma (fő) 91 75 68 63 

Csoportok száma 4 3 3 3 

Csoportonkénti átlagos létszám (fő) 22,75 25,00 22,67 21,00 

Óvodapedagógusok száma (fő) 9 9 8 6 

1 óvodapedagógusra jutó gyereklétszám (fő) 10,1 8,33 8,50 10,50 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Gyöngyöshalász településen a gyermekek általános iskolai oktatása egy intézményben, a 

Széchényi István Általános Iskolában történik.  

44. táblázat 

Iskolai ellátás a 2010-2013 időszakban 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Iskolába beíratott gyerekek 

száma (fő) 
158 162 174 176 

- ebből alsó tagozatos (fő) 
90 95 105 104 

- ebből felső tagozatos (fő) 
68 67 69 72 

Osztályonkénti átlagos 

osztálylétszám (fő) 
19,75 20,25 21,75 22,00 

Tantermek száma 8 8 8 8 
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Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Tantermenkénti átlagos tanulói 

létszám (fő/tanterem) 
19,75 20,25 21,75 22,00 

Főállású pedagógusok száma (fő) 12 11 11 12 

Egy osztályra jutó pedagógus 

létszám (fő) 
1,50 1,38 1,38 1,50 

Pedagógusra jutó tanulói létszám 

(tanuló/oktató) 
13,17 14,73 15,82 14,67 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A számokat vizsgálva az évenkénti adatokban csak kisebb változások tapasztalhatók. 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 

45. táblázat 

Szociális ellátások, nyugdíjak, pénzbeli ellátások, segélyek Gyöngyöshalászon 2010-2013 

időszakban 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Szociális étkeztetésben részesülők száma (fő) 36 5 6 8 

Szociális étkeztetésben részesülők aránya (%) 1,38 0,19 0,23 0,31 

Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő) 2 0 0 0 

Házi segítségnyújtásban részesülők aránya (%) 0,08 0 0 0 

Családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma (fő)  12 17 20 

Szoc. alapszolg. és nappali ellátásokban fogl. száma (fő) 2 1 1 1 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesült (fő) 806 799 789 772 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesült aránya (%) 30,82 30,40 30,20 29,69 

Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (fő) 39 100 88 105 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma (fő) 
103 94 103 101 

Ápolási díjban részesítettek évi átlagos száma (fő) 22 15 9 7 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 5 7 3 7 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma 
24 30 30 34 

Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

támogatásában részesültek száma 
34 19 14 0 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 54 54 52 50 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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GAZDASÁGI KÖRNYEZET 

46. táblázat 

Megnevezés 2011 2012 2013 

Regisztrált szövetkezetek száma - GFO'11 0 0 0 

Regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 413 393 407 

Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma - GFO'11 51 51 53 

Regisztrált jogi személyiség nélküli társas vállalkozások száma - GFO'11 26 23 18 

Regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 77 74 71 

0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 81 79 88 

1-9 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 331 313 319 

10-19 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 1 1 0 

20-49 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

50-249 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

250-499 fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

500 és több fős regisztrált vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 23 20 20 

1-9 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 53 53 51 

10-19 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 1 1 0 

20-49 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

50-249 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

250-499 fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

500 és több fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'11 0 0 0 

Regisztrált nonprofit szervezetek száma - GFO'11 15 16 15 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Megjegyzés :a GFO-a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása. A 

GFO’11- jogi személyiségű gazdasági társaság. 

A táblázatból az látszik, hogy a településen dominálnak  a mikro és kis vállalkozások, ahol a 

foglalkoztatottak száma 1-9 fő között van.   

47. táblázat 

Munkanélküliségre vonatkozó adatok a 2010-2013 időszakban 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

Munkanélküliek száma 130 157 139 90 

- ebből férfi (fő) 74 91 76 51 

- ebből nő (fő) 56 66 63 39 

180 napon túli álláskereső (fő) 65 54 77 40 

1 éven túli álláskeresők száma (fő) 34 21 46 25 

Korábbi foglalkozás szerint     
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Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

- fizikai munkát végzett 105 130 119 72 

- szellemi munkát végzett 25 27 20 18 

- pályakezdő álláskeresők száma 12 18 10 9 

Iskolai végzettség szerint     

- 8 osztálynál alacsonyabb iskolai végzettségű 2 1 1 1 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 

- 8 osztályt végzett 28 33 36 17 

- szakmunkás végzettségű 54 63 50 31 

- szakiskolát végzett 3 4 3 3 

- érettségizett 37 45 44 33 

- főiskolát végzett 5 8 3 4 

- egyetemet végzett 1 3 2 1 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A munkanélküliek számát és arányát vizsgálva az tapasztalható, hogy a munkanélküliek 76-

78%-ka 8 osztálynál magasabb végzettséggel rendelkezik, 18-21% a 8 osztályos végzettségű. 

A magasabb végzettségűek elhelyezkedése a munkaerőpiacon nehezebb. A pályakezdő 

munkanélküliek aránya az összmunkanélküliekhez képest 9-11 %.  

 

1.8 GYÖNGYÖSOROSZI BEMUTATÁSA 

A Mátra déli lejtőjén, Gyöngyöstől 8 km-re ÉNy-É-i irányban található a település Heves 

megyében a gyöngyösi járásban. A település állandó lakosságszáma 2015. január 1.én 1507 fő.  

Csak alsóbbrendű közúton közelíthető meg Gyöngyösről, és a legközelebbi vasútállomás is itt 

található. A település közigazgatási területéhez tartozik Károlytáró, Altáró, Bagolyvár, Ércelő, 

településrészek is. A terület tengerszint feletti magassága 100 és 650 m között van. Az enyhén 

délnek lejtő, középhegységi jellegű vidék kiemelkedései a Kis-Bükk, a Nagy-Henc és a 

Cserepes-hegy. Természetes növényzetét tölgyesek és lágyszárú növények egyaránt alkotják, a 

nagy- és kisvadak, a madárfajok mind megfelelő területet találnak a falu határában. Erdőterülete 

26 %, barnaföld és fekete nyirokföld a talaja. 

Éghajlata mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. Az éves csapadék 600 -700 mm, a 

középhőmérséklet 8,5-9,5 °C, az évi napsütéses órák száma 1900 -1950. Leggyakrabban a 

nyugati szél fúj ezen a vidéken. 

Ércbányászata középkori eredetű, mely a török hódoltság alatt megszűnt. Aranybányaérc nevű 

nemesfémbánya üzemét 1699-ben újították meg, 1767-ben Fazola Henrik tett kísérletet a 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

48 
 

bányaművelésre. 1866-ban megszűnt a bányák művelése. Az Urikány-Zsilvölgyi Magyar 

Kőszénbánya Rt. folytatott kutatásokat 1926-tól 1931-ig. 1945-ben a magyar állam vásárolta 

meg a Gyöngyösoroszi Ércbányát, mely gazdaságtalan termelés miatt 1986-ban bezárt. Jelenleg 

állami beruházásként folyik a bezárt bánya környezeti feltisztítása, a munkálatok várhatóan 

2015-re fejeződnek be. A lakosság fő foglalkozása a szőlőtermelés volt, mivel a falu hegyes 

vidékén kitűnő csemege- és borszőlő termett. A termények közül a búza, a zab, kukorica és 

zöldtakarmány a legjelentősebb. 1959-ben megalakult a "Február 24" Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet, 1993-tól nem üzemel, felszámolták. Sokan visszaigényelték és kárpótlás 

illetve részarány alapján magántulajdonukba vették földjeiket, melyek művelését egyénileg 

végzik. A gazdálkodó egységek megszűnése miatt jelenleg országos átlagot meghaladó a 

munkanélküliség. Vizsgálják egy biodízel üzem létesítésének lehetőségét, amely enyhíthet 

majd a község munkanélküliségi helyzetén.  

A településen a regisztrált vállalkozások száma nagy gazdasági potenciát feltételezhet, ha nem 

vizsgáljuk annak összetételét, valamint a beszedett iparűzési adó mértékét. A regisztrált 

vállalkozások több mint fele nyugdíjas egyéni vállalkozóból és őstermelőből áll, azaz a 

lakosság jelentős része jövedelmének kiegészítéseként a településre jellemzően, 

földműveléssel, főként szőlő- és bogyós gyümölcstermesztéssel is foglalkozik. Az aktív korú 

foglalkoztatottak között is látható, hogy a főállású és mellékallású egyéni vállalkozók fele – 

fele arányban oszlanak meg, mely szintén a jövedelem kiegészítés szükségességét mutatja. A 

gazdasági társaságok és főállású egyéni vállalkozók száma mutatja ténylegesen a település 

foglalkoztatási potenciáját, hiszen ezen gazdálkodó szervezetek a település foglalkoztatói. Ha 

így vizsgáljuk a foglalkoztatási lehetőségeket a településen láthatjuk, hogy igen kevés a helyi 

foglalkoztató, kicsi a település gazdasági potenciája. A foglalkoztatók között meg kell említeni 

az önkormányzatot is, mely a kistelepülésekre jellemző módon a legnagyobb foglalkoztatónak 

számít. A településről az aktív korú munkavállalók főként az 5 km-re fekvő Gyöngyös 

városában, valamint a környező településekre járnak dolgozni. A térségre jellemző 

mezőgazdasági tevékenységgel összefüggésben pedig az idénymunka. 

48. táblázat 

A lakosság kor valamint nem szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja 

Korcsoport Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek 66 24 42 

3-14 évesek 251 132 119 

15-17 évesek 74 37 37 

18-59 évesek 822 408 414 
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Korcsoport Összesen Nő Férfi 

60-64 évesek 85 43 42 

65 év felettiek 209 133 76 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A település öregedési indexe azt mutatja, hogy a 65 év feletti lakosok száma évről évre 

növekszik, míg a 0-14 éves korosztály létszáma egyre inkább csökken.  

 
49. táblázat 

A település 2009-2014 időszakra vonatkozó öregedési indexe, a 65 év felettiek száma és a 

0-14 éves korú állandó lakosok száma tükrében 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2009 219 325 67,4 

2010 207 325 63,7 

2011 209 331 63,1 

2012 209 331 63,1 

2013 200 329 60,7  

2014 209 317 65,9  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

50. táblázat 

Természetes szaporodás alakulása az elmúlt 5 évben 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás 

2010 27 24 3 

2011 26 11 15 

2012 28 14 14 

2013 21 17 4 

2014 28 23 5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A természetes szaporodás az elmúlt években pozitív, de csökkenő tendenciát mutat. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK BEMUTATÁSA 

Gyöngyösoroszi településen egy óvoda működik, mely a településen jelentkező teljes körű 

óvodai igényeket képes volt lefedni. Az óvodai ellátást igénybevevő gyermekek számánál külön 

ki kell emelni, hogy az óvoda sajátos nevelési igényű és fogyatékos gyermekek óvodai ellátását 

is biztosítja, mely gyermekek a csoportszervezésnél a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

alapján kettőnek vagy háromnak számítanak, így az óvodai csoportokban a számított 

gyermeklétszám a tényleges gyermeklétszámot meghaladja. 
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A sajátos nevelési igényű és fogyatékos gyermekek sajátos nevelési feladatainak ellátására 

gyógypedagógust az óvoda főállásban nem foglalkoztat, hanem szerződéses jogviszonnyal 

alkalmaz gyógypedagógust. 

Az óvodai nevelés során a társadalmi hátrányok csökkentése érdekében a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek keretében a 

gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő pedagógiai tevékenységet folytat.  A szülői igények alapján az óvodában magyar nyelven 

folyó nemzetiségi nevelés is folyik. Jelenleg az óvodába, három csoportba összesen 65 gyerek 

jár, valamint 5 óvónő és két dajka dolgozik. 

A településen egy általános iskolai feladatokat ellátó köznevelési intézmény működik. Az 

iskola fenntartója 2012. december 31-ig az Önkormányzat volt, majd 2013. január 1-től a KLIK 

vette át az iskola fenntartását és üzemeletetését is. Az általános iskolában mind alsó mind felső 

tagozaton biztosított a napközis foglalkozás, ezzel is biztosítva a gyermekek napközbeni 

ellátását. 

Az iskolában a szülői igények alapján, magyar nyelven folyó nemzetiségi oktatás is biztosított. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK.  

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat tagja Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 

Társulásának. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást társulási 

formában Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központja biztosítja a településen működő telephelyen. A gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálat által nyújtott speciális szolgáltatásokat, mint pszichológiai tanácsadás, kapcsolat 

ügyelet a szolgáltatás székhelyén, Gyöngyösön vehetik igénybe. A helyi ellátórendszer 

különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermek nevelésében, 

iskoláztatásában, valamint védelmet biztosít megfelelő támogatások és szolgáltatások 

nyújtásával. A helyi rendszer célja, hogy a veszélyeztetettséget megelőzze. Ebben különös 

szerepe van a köznevelési, az egészségügyi, a szociális, a közművelődési intézményeknek és 

az abban dolgozó munkatársaknak. A szociális alapszolgáltatások célja, hogy segítséget 

nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 

életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más 

okból származó problémáik megoldásában. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe 
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tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs 

intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális 

intézmény. 

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat az Szt. 186. §-ban meghatározott kötelező szociális 

szolgáltatások közül mindet biztosítja lakossága számára. A szociális étkeztetést az 

önkormányzat maga biztosítja a szociális rászorultak számára. A házi segítségnyújtást és a 

családsegítést társulási formában Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának keretei 

között a Társulási tanács által fenntartott Kistérségi Humán Szolgáltató Központ biztosítja a 

településen működő telephelyen.  

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 

során mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt 

civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen 

irányú szemléletváltását is. 

Munkanélküliek száma  

A mélyszegénységben élők általános jellemzésében hivatkozott rendszerváltást követően 

fellépő foglalkoztatottsági mutatók csökkenése a településre is jellemző. Megszűnt a 

legjelentősebb foglalkoztatónak számító Gyöngyösoroszi Ércbánya (1986 –ban történt a 

bezárása,) valamint a helyi termelőszövetkezet megszűnése után a legnagyobb foglalkoztató 

maga az Önkormányzat lett. A településen élő családoknak az új gazdasági környezethez is 

alkalmazkodni kellett. A településen működő kisvállalkozások nem tudják foglalkoztatni teljes 

körűen a településen élő munkaképes korú lakosságot, ezért legtöbben a településről napi 

szinten ingáznak a család és munkahelyük között. A legtöbb lakos az 5 km-re levő Gyöngyös 

városban, vagy a környező településeken talál munkahelyet. A település alacsony 

foglalkoztatási mutatóit is jól jellemzi, hogy a település évek óta a társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 

alapján hátrányos helyzetű településnek minősül, mivel az országos átlagot legalább 1,75-

szörösen haladja meg a munkanélküliség a településen. 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek pénzbeli ellátásának jogosultsági feltételei, azok 

folyósításának időtartama és a támogatás összege kiemelt szociálpolitikai intézkedések 

eredménye. Összességében elmondható, hogy e támogatási formák jogi környezete évről évre 
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folyamatosan változik, azonban az egyre szigorodó feltételrendszer minden ellátási formánál 

megfigyelhető. 

 

51. táblázat 

Az alábbi táblázat mutatja településünkön a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és 

rendszeres szociális segélyben részesülők számát az elmúlt 5-6 évben 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 

részesülők 

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás 

Fő Fő 

2010 12 104 

2011 19 93 

2012 14 96 

2013 19 75 

2014 17 101 

2015. 02. 28-ig 16 150 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Gyöngyösorosziban 2015. február 28-i állapot alapján 166 személy részesült valamilyen a 

szociális törvény által szabályozott aktív korúak számára nyújtható ellátási formában. 2015. 

március 1.-től ezeket az ellátási formákat hatáskör gyakorlójaként átvették a Kormányhivatalok 

Járási Hivatalai.  

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

 

Jelenleg a településen felnőttoktatás keretében általános iskolai felnőttképzésben 16 fő vesz 

részt. Ez a képzés olyan személyek számára valósul meg, akiknek alacsony az iskolai 

végzettsége, nincs több végzettségük az általános iskolai 4-5 osztálynál. Aki a képzésben részt 

vesz és elvégzi azt, plusz egy osztállyal növekszik az általános iskolai osztályainak száma, 

tehát, akinek 4 vagy 5 osztályos végzettség szerepelt eredetileg a bizonyítványában öt vagy hat 

osztályos végzettséggel rendelkezik majd. 

ORVOSI ELLÁTÁS 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
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d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Gyöngyösoroszi településen az egészségügyi alapszolgáltatások teljes köre biztosított. 1 fő 

háziorvos látja el a gyermek és felnőtt háziorvosi feladatokat, asszisztenssel és házi 

betegápolóval együtt. 1 fő védőnői státusz biztosított a településen. A fogorvosi ellátás 

Gyöngyöstarján településsel egyesített körzetben Gyöngyösön működő fogorvosi rendelőben 

biztosított. A településen fiókgyógyszertár működik. A településen kétévente kerül 

megszervezésre a tüdőszűrés mobil szűrőállomás kitelepítésével, valamint évente szervez az 

önkormányzat nőgyógyászati rákszűrést. 

Az egészséges életmódra nevelés érdekében a 2012 év második felétől működő IKSZT keretei 

között egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő előadásokat szervezünk negyedévente. 

A szűrőprogramok mellett a településen évente két alkalommal a Magyar Vöröskereszt 

szervezésében véradásra kerül sor. 

 

TÁVLATI CÉLOK 

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a preventív jellegű programok, jövőbeni tervek 

kidolgozására. Ennek kapcsán arra törekszik, hogy a közös önkormányzati hivatal 

kirendeltsége, a szociális- és egészségügyi ellátást végző intézmények és személyek 

folyamatosan együttműködjenek egymással az egészséges életmód feltételeinek javítása 

érdekében, támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 

személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak, továbbra 

is következetesen figyelemmel kíséri, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben 

dohányzásra ne kerüljön sor. 

A következő időszakban várható munkanélküliek, betegek, időskorúak és nagycsaládosok 

növelhetik a támogatásra szorulók számát, többen kerülhetnek a perifériára, egyes rétegeknél 

emelkedhet a szegénység. 

A szociális ellátórendszernek fel kell készülni arra, hogy a jelentkező problémákra választ 

tudjon adni. Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatási rendszerét legalább évente 

felül kell vizsgálni, hogy a támogatás a megfelelő személyekhez kerüljön. 

Ennek érdekében: 

 a képviselő-testület felülvizsgálja a helyi szociális ellátások rendszerét meghatározó 

rendeletét, a törvényi változások tükrében, 
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 a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektet a szociális információs szolgáltatás 

segítéséhez, 

 együttműködik a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival, 

köznevelési intézmények és a rendőrség ifjúságvédelmi felelőseivel,  

 meglévő szociális rendszerét kibővíti (szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátásokra) térségi megállapodásokkal, 

 az ellátásra szorulók biztonságát megteremi, 

 biztosítja, hogy a szociális szolgáltatások közelebb kerüljenek az ellátottakhoz, 

 a szociális ellátási igényeket felméri,  

 részt vesz a közmunka programokban. 

Az önkormányzat kiemelten kezeli a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat is: 

 évente felülvizsgálja gyermekvédelmi rendeletét a jogszabályi változások tükrében, 

 a gyermekjóléti feladatokat a családsegítő bevonásával látja el, mely feladat a 

Gyöngyösi Többcélú Térségi Társuláson belül működik, 

 támogatja, hogy a Társulás keretein belül a ciklus alatt is működjön logopédus, 

gyermekpszichológus, családsegítő- gyermekjóléti szolgálat, a gyermek 

gyógytornász, 

 a gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót a képviselő-testület minden 

év május 31-ig megtárgyalja, 

 támogatja az ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos eltöltését, illetve minden 

olyan programot, rendezvényt, amely az ifjúság nevelését, művelését szolgálja. 

 

1.9 GYÖNGYÖSPATA BEMUTATÁSA 

Heves megyében, a Mátra alján egy természetes földrajzi mikro-térség, a Gyöngyöspatai- 

Medence központjában, az abból fakadó patakok összefolyásánál található Gyöngyöspata. 

A település Heves megye talán legnagyobb határával bír, területe több mint hatezer Hektár (184 

hektár belterület és 5891 hektár külterület), gyakorlatilag lefedi az Gyöngyöspatai-medencét, 

amely a Nyugat- vagy Pásztói-Mátrát a Mátra középső Tömbjétől elválasztó, a település 

központjában a Danka patakkal összefolyó, további vízfolyásokat is magába fogadó Zám patak 

völgye választ el egymástól. A 2012-ben 2668 állandó lakcímmel rendelkező lakosú 

Gyöngyöspata Heves megye északi részén, a Mátra alján helyezkedik el, Gyöngyöstől 12, a 

fővárostól 80 kilométerre. A Gyöngyöstől induló 21-es alsóbbrendű úton közelíthető meg. A 
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településre a legerősebb vonzást Gyöngyös város gyakorolja. Gyöngyöspata népességének 

vizsgálata (HEP) során megállapítható a település őslakosainak folyamatosan növekvő 

elöregedése, ami az öregedési indexből is látszik illetve a természetes szaporulat adataiból. 

 

52. táblázat 

Lakónépesség számának évenkénti változása 2012 év végéig a 2007 évhez viszonyítva 

Év Fő Változás 

2007 2616  

2008 2583 99 

2009 2563 99 

2010 2520 98 

2011 2472 98 

2012 2668 108 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, HEP 

 

53. táblázat 

Állandó népesség 

Korcsoport 

Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

1269 1288 2577 49 51 

0-2 éves 23 19 42 54 46 

2-14 éves 168 201 369 45 55 

15-17 éves 44 51 95 46 54 

18-59 éves 635 773 1408 45 55 

60-64 éves 106 77 183 57 43 

65 év feletti 293 167 480 61 39 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, HEP 

Az állandó lakosság 61%-a munkaképes korcsoporthoz tartozik, 18% -a nyugdíjas, míg a 15-

17 évesek a lakosság 3%-át képezik. 

 

54. táblázat 

Öregedési index az elmúlt 5 évben 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 
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2010 471 435 108,3 

2011 464 417 111,3 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

2013   113,4 

2014 480 411 117 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, HEP 

A 2012 évre nem áll adat rendelkezésre, a 2013 évi létszámra vonatkozó adatok hiányosak, csak 

az öregedési index áll rendelkezésre az önkormányzati adatszolgáltatást illetően. 

Ami az öregedési indexet illeti a STADAT forrása szerint Heves megye öregedési indexe 2015 

évben 135,3%, ami 2001 évhez képest 34,4%-os növekedést mutat. 

 

Belföldi vándorlások 

Az állandó népességen belül, 2007 és 2011 között 144 fővel csökkent a lakosság száma, viszont 

2012 évre ez az adat ugrásszerűen megnőtt, mivel a lakónépesség száma 2668 fő lett. A belföldi 

vándorlásokat az alábbi táblázat szemlélteti. 

 
55. táblázat 

A belföldi vándorlásokat a 2008-2011 időszakra vonatkozóan  

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 69 75 -6 

2009 50 53 -3 

2010 56 49 7 

2011 48 77 -29 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, HEP 

56. táblázat 

Természetes szaporodás a 2008-2011 időszakban 

Év Élve születések száma (fő) Halálozások száma (fő) 
Természetes szaporodás 

(fő) 

2008 25 41 -16 

2009 23 26 -3 

2010 19 27 -8 

2011 24 46 -22 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, HEP 

A vándorlási egyenleg és a természetes szaporodás negatív számokat mutatnak és negatív 

tendenciát is. 
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57. táblázat 

A 2008-2011 időszakra vonatkozó nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 

évesek számához viszonyítva (férfi, nő bontásban) 

Év 

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 888 909 1797 70 7,9 102 11,2 172 9,6 

2009 889 713 1602 93 10,5 141 19,8 234 14,6 

2010 903 908 1811 93 10,3 123 13,5 216 11,9 

2011 886 901 1787 74 8,4 88 9,8 162 9,1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

 

A következő évekre nem áll adat rendelkezésre. 

 
58. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma a 2008-2011 időszakban korcsoport szerinti 

megoszlásban 

Nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
 2008 2009 2010 2011 

fő 172 234 216 162 

20 éves és fiatalabb 
fő 10 10 11 8 

% 5,8 4,3 5,1 4,9 

21-25 év 
fő 23 30 26 22 

% 13,4 12,8 12,0 13,6 

26-30 év 
fő 22 34 27 22 

% 12,8 14,5 12,5 13,6 

31-35 év 
fő 31 34 26 17 

% 18,0 14,5 12,0 10,5 

36-40 év 
fő 24 32 26 18 

% 14,0 13,7 12,0 11,1 

41-45 év 
fő 18 28 29 20 

% 10,5 12,0 13,4 12,3 

46-50 év 
fő 25 31 30 19 

% 14,5 13,2 13,9 11,7 

51-55-év 
fő 13 30 31 28 

% 7,6 12,8 14,4 17,3 

56-60 év 
fő 6 5 10 8 

% 3,5 2,1 4,6 4,9 

61 év feletti 
fő 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 
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A pályakezdő fiatal lakosság 5-7%-a nyilvántartott álláskereső, ez adódhat a tapasztalat 

hiányából, rosszul megválasztott továbbtanulási okok miatt. Nemek szerinti bontásban itt is 

látszik a férfiak munkanélküliségi aránya magasabb. 

59. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 2008-2011 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 199 223 422 7 3,5 11 4,9 18 4,3 

2009 197 222 419 8 4,1 14 6,3 22 5,3 

2010 204 221 425 12 5,9 13 5,9 25 5,9 

2011 203 209 412 4 2,0 14 6,7 18 4,4 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

 
60. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2011 időszakban 

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 172 30 17,4 66 38,4 76 44,2 

2009 234 36 15,4 98 41,9 100 42,7 

2010 216 31 14,4 95 44,0 90 41,7 

2011 162 27 16,7 71 43,8 64 39,5 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

 

ISKOLÁK, ÓVODÁK BEMUTATÁSA 

A 2013 évi adatok alapján 167 iskolás járt a helyi iskolába, melyet 2013. január 1-től állami 

fenntartásba vet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). 

Ebben az időben 80 fő óvodáskorú, valamint 5 fő bölcsődés korú gyermek ellátása, oktatása 

történt a község óvodájában. 2010 évben jelentős uniós támogatással megvalósuló 

beruházásnak köszönhetően biztosítva van a gyermekek színvonalas nevelése. 

 

61. táblázat 

Óvoda nevelés adatai 
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Óvodai ellátottság db. 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 125 

Óvodai csoportok száma 5 

Az óvoda nyitvatartási ideje (…h-tól…h.ig) 06.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hónap, július 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  

62. táblázat 

Személyi feltételek 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 9 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Általános iskolai tanulók létszáma folyamatosan csökken, 3 év alatt (2013-ban 2010-hez 

viszonyítva) 46 gyermekkel járt kevesebb tanuló a település iskolájába. Ez az adat azonban nem 

csak a gyermekek számának csökkenésével magyarázható, hanem sok szülő a környező 

településekre illetve Gyöngyösre íratja be iskolai oktatásra gyermekét.  

 

63. táblázat 

Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 

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 108 105 213 38 17,8 

2011/2012 108 95 203 45 22,2 

2012/2013 90 77 167 52 31,1 

Forrás :Önkormányzati adatszolgáltatás 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 
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A településen fejlesztő ellátásra oktatási téren logopédus áll rendelkezésre. Felnőttek esetében 

rehabilitációra vagy gyógytornára a gyöngyösi Bugát Pál Kórház nyújt szolgáltatásokat az 

igénylők számára. 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működik a településen, mely Nagyréde, 

Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján településekkel van együttműködésben. A településen van 

gyógyszertár. 

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 

intézményhálózaton keresztül. Az óvodában, általános szűrőprogramok rendszeresek, 

amelyeket korrekt tanácsadás egészíti ki. 

Felnőtt oktatás 

Az elmúlt évekbe nem szerveztek felnőttoktatást a településen.  

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

Gyöngyöspata a szolgáltatások és a kereskedelem szempontjából kiemelkedő szereppel 

rendelkezik. Ipari, kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások egyaránt megtalálhatóak a 

településen, emellett a kereskedelem, nagykereskedelem és egyéb szolgáltatások tekintetében 

is színes palettával rendelkezik a település. 

Gyöngyöspata földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a lakosság jelentős része folytat gazdasági 

tevékenységet, mint mezőgazdasági őstermelő szőlő – gyümölcstermeléssel és feldolgozással 

foglalkoznak, illetve vállalkozók. Mezőgazdasági munkafolyamatok elvégzését gépi erővel 

illetve idénymunkások segítségével oldják meg. 

ORVOSI ELLÁTÁS 

Betöltetlen házi orvosi praxis a településen nincs. Egy fő felnőtt háziorvos és 1 fő gyermekorvos 

látja el a betegeket. 

 

 

1.10 GYÖNGYÖSSOLYMOS 

Gyöngyössolymos község a Mátra alján, Gyöngyöstől mintegy 4 km-re található. A kis-hegy 

napfényes lankái, az északról átölelő hegykoszorú ideális környezetet biztosít az itt élő emberek 

számára.  

A Nagy-patak völgyében, a Kis-hegy déli lábánál terül el a település, ahol a környező Mátra-

aljai hátságok kedvező alapkőzete fejlett szőlőkultúra kialakulását biztosította. 
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A lakónépesség száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, melynek egyik oka az évek óta 

folyamatosan megfigyelhető fordított arányosság a településre bevándorlók és a község helyett 

más lakóhelyet választó lakosság száma között. 

 

64. táblázat 

Lakónépesség számának évenkénti változása a 2007 évhez viszonyítva 

Év Fő Változás 

2007 3206  

2008 3173 99% 

2009 3140 99% 

2010 3107 99% 

2011 3071 99% 

2012 3070 100% 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 

 

65. táblázat 

Állandó népesség korcsoport szerinti megoszlásban 

Korcsoport 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

Összesen: 1613 1458 3071 53% 47% 

0-2 évesek   57   

0-14 éves 179 196 375 48% 52% 

15-17 éves 46 56 102 45% 55% 

18-59 éves 742 882 1624 46% 54% 

60-64 éves 131 115 246 53% 47% 

65 év feletti 367 209 576 64% 36% 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 

A lakónépesség 60%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 18%-a nyugdíjkorhatár feletti és 

3%-a a 15-17 évesek korosztálya. 

 

Öregedési index 

A település egy elöregedő társadalmi kép mintáját tükrözi, mely jól megfigyelhető az 

elöregedési index és a természetes szaporulat adataiból. Az öregedési index adatait 

megvizsgálva arra a következtetésre juthatunk, hogy évről évre nő a 65 év feletti lakosok száma, 

addig ezzel ellentétben folyamatosan csökken a 0-14 év közötti népesség száma a településen 

(HEP) 
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66. táblázat 

Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma 

Öregedési index (%) 

2001 525 461 113,9 

2008 557 419 132,9 

2009 566 410 138,0 

2010 566 391 144,8 

2011 576 375 153,6 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 

A táblázatból az látszik, hogy 10 év alatt az öregedési index közel 40%-al nőtt. És ez az adat a 

2001-2011 időszakot tükrözi. Ha megnézzük a lakosság korösszetételét, (előző táblázat) akkor 

ez a tendencia tovább növekszik. Sajnos későbbi pontos adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

67. táblázat 

A 2008-2011 időszakra vonatkozó belföldi vándorlások alakulása 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2008 60 71 -11 

2009 60 83 -23 

2010 60 70 -10 

2011 46 70 -24 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 

A településről több az elvándorlók száma, és negatív tendenciát mutat. 

68. táblázat 

Természetes szaporodás alakulása a 2008-2011 időszakban 

Év Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2008 20 40 -20 

Év Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2009 20 35 -15 

2010 17 41 -24 

2011 18 33 -15 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 
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69. táblázat 

A 2008-2011 időszakra vonatkozó nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 

évesek száma 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 932 945 1877 55 5,9% 52 5,5% 107 5,7% 

2009 1008 817 1825 69 6,8% 55 6,7% 124 6,8% 

2010 1018 1013 2031 79 7,8% 58 5,7% 137 6,7% 

2011 1001 984 1985 76 7,6% 58 5,9% 134 6,8% 

Forrás: TeIR, KSH-Tstar 

 

Az összegyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a régióban ez a település az egyik, ahol a 

legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta. 

 

70. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti száma a 2008-2011 időszakban 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

 2008 2009 2010 2011 

fő 172 234 216 162 

20 éves és fiatalabb 
fő 6 3 4 6 

% 5,6 2,4 2,9 4,5 

21-25 év 
fő 12 12 21 14 

% 11,2 9,7 15,4 10,6 

26-30 év 
fő 16 9 15 13 

% 15,0 7,3 11,0 9,8 

31-35 év 
fő 17 22 21 20 

% 15,9% 17,7% 15,4% 15,2% 

36-40 év 
fő 12 15 14 18 

% 11,2% 12,1% 10,3% 13,6% 

41-45 év 
fő 13 20 22 18 

% 12,1% 16,1% 16,2% 13,6% 

46-50 év 
fő 11 12 9 16 

% 10,3% 9,7% 6,6% 12,1% 

51-55-év 
fő 10 16 12 14 

% 9,3% 12,9% 8,8% 10,6% 

56-60 év 
fő 10 15 18 13 

% 9,3% 12,1% 13,2% 9,8% 
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Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

 2008 2009 2010 2011 

fő 172 234 216 162 

61 év feletti 
fő 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

A számok azt tükrözik, hogy az egyes korosztályok tekintetében a nyilvántartott álláskeresők 

számának változásai kismértékűek. 

 
71. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 2008-2011 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 184 198 382 8 4,3 3 1,5 11 2,9 

2009 172 198 370 6 3,5 3 1,5 9 2,4 

2010 170 192 362 7 4,1 4 2,1 11 3,0 

2011 167 179 346 4 2,4 5 2,8 9 2,6 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

 
72. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2011 időszakban 

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 184 0 0,0 15 8,2 169 91,8 

2009 222 1 0,5 18 8,1 203 91,4 

2010 237 2 0,8 27 11,4 208 87,8 

2011 240 1 0,4 32 13,3 207 86,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, HEP 

 

A regisztrált munkanélküliek száma 2008-2011 között évről évre növekedett, a legnagyobb 

arányban a 8 általánosnál magasabb végzettséggel rendelkezők vannak nyilvántartva – bár 

számuk folyamatosan csökken. Míg 2008-ban a nyilvántartottak 91,8%-a rendelkezett 

magasabb végzettséggel, addig 2011-re ez az érték 86,3%-ra csökkent. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK BEMUTATÁSA 
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Gyöngyösön nem folyik középfokú iskolai képzés, mivel csak általános iskola található a 

településen. A vonzáskörzetben azonban számos intézmény nyújt lehetőséget arra, hogy 

szakiskolai-, szakközépiskolai vagy gimnáziumi felnőttoktatásban vegyenek részt a tanulni 

vágyó lakosok. 

 

73. táblázat 

Óvoda nevelés adatai 

Óvodai ellátottság db. 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 110 

Óvodai csoportok száma 4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (…h-tól…h.ig) 07.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 9 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A 2012-2013 tanévben az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 100 fő összesen, melyből 

25%-a 3 éves gyermek. 27% 4 éves, 26% ötéves és 21% 6 éves valamint a gyermekek 1%-a 7 

éves. 

A Dr. Nagy Gyula Általános Iskola növendékeinek száma évről évre csökken. Míg a 

2010/2011-es tanévben összesen 386 fő végezte el tanulmányait az intézményben, addig a 

2012/2013-as tanévben már csak 370 diák koptatta az iskola padjait. 

 

74. táblázat 

Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 

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 % 

201/2011 208 178 386 171 44,3 
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2011/2012 213 170 383 181 47,3 

2012/2013 207 163 370 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A településen fejlesztő ellátásra oktatási téren logopédus és az óvodás korú gyermekek számára 

mozgáskoordinációs fejlesztés áll rendelkezésre. Felnőttek esetében rehabilitációra egy 

gyógytornászhoz tudnak fordulni a lakosok, ezen felül pedig a gyöngyösi Bugát Pál Kórház 

nyújt szolgáltatásokat az igénylők számára. 

Az általános iskola, az óvoda és az időskorúak gondozási központja számára az óvoda biztosítja 

a közétkeztetést. Természetesen szem előtt tartva az egészséges táplálkozás szempontjait. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat hozzáférése az alábbi szerint valósul 

meg: 

 Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat működik a településen, mely Nagyréde, 

Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján településekkel van együttműködésben 

 A településen a gyógyszertár minden reggel 7.00-19.00 óráig tart nyitva 

 Az idősek számára pedig gondozási központ nyújt segítséget, étkeztetéssel, ápolással és 

házi segítségnyújtással. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

Gyöngyössolymoson nagy számban találhatók nagy-és kisvállalkozások, melyek 

munkalehetőséget is biztosítanak a helyi lakosoknak, ezáltal is csökkentve a 

munkanélküliséget. 

A vállalkozások fő tevékenységi köreibe beletartozik a kereskedelem, árufuvarozás, 

kőbányászat, informatika, csomagolástechnika, útépítés, borászat, sütőipar, bútorkészítés, 

építőipar. 

 

ORVOSI ELLÁTÁS 

75. 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 2 2 0 

2009 2 2 0 
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2010 2 2 0 

2011 2 2 0 

2012 2 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

2008-tól két háziorvos áll a lakosság rendelkezésére, akik egyben gyermek és felnőtt eseteket 

is ellátnak. 

A községben évről évre megrendezésre kerülnek különböző népegészségügyi szűrővizsgálatok: 

 évente kétszer rákszűrést tartanak a helyi védőnői rendelő épületében 

 minden évben lehetőség nyílik szemvizsgálaton, vérnyomásmérésen, vércukorszínt 

mérésen, és egészségügyi állapotfelmérésen való részvételre 

 koragyermekkori kötelező szűréseket a helyi védőnővel történő személyes időpont 

egyeztetés által lehet igénybe venni. 

1.11 GYÖNGYÖSTARJÁN BEMUTATÁSA  

Gyöngyöstarján az ország legmagasabb hegyvonulatánál, a Mátra déli lábánál terül el, a Tarján-

patak völgyében, Gyöngyöstől csupán 7 km távolságra. A település megközelíthető 

tömegközlekedéssel, illetve autóval. Gyöngyösről meglehetősen gyakran indulnak és érkeznek 

autóbuszok. 

A Kövesdombon található hazánkban egyedülálló, európai hírű kőképződményt, amely 

úgynevezett lemez, pados jáspis lelőhely. Az alsó rétegekben a zöld, felül a vörös dominál. 

A Mátra közelsége idegenforgalmi szempontból is jelentős a községnek. Túrázási útvonalak 

hálózzák be a környékbeli erdőket, valamint a falu épített környezete is jelentős turista-

létszámot vonz. E későbronzkori települést a 707 m magas Világos, valamint a 812 m magas 

Tóthegyes öleli körül. A község fölött magasló hegyet hajdan vár koszorúzta.  

1582 táján Losonczy Anna és férje, Ungnad Kristóf szerezte meg a települést, majd 1650 körül 

a birtokterület Haller Sámuel tábornokra szállt, s maradt egészen a XVIII. század közepéig. A 

Haller család a barokk templomot, a plébániát, valamint a környék legnagyobb, 

legjelentékenyebb borpincéjét építtette 1740 körül. 

 

Az 1900-as évek első felében Borhy Györgynek volt itt nagyobb birtoka. Borhy elsősorban 

tervszerű erdőgazdálkodást honosított meg. A község határában, a Sósi-réten a nagybirokos 

gyönyörű vadászkastélyt építtetett. 
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A község másik közkedvelt kirándulóhelye Fajzatpuszta, amely az 1200-as években egy vörös 

ruhás szerzetesrend tulajdona volt, később pedig jezsuita birtokként működött. 

A község határában található még a Lógi-kút, amelyből az 1900-as évek elején egy harangot 

emeltek ki, melyet a tatárok elől a lakosság süllyesztett a kútba. A harang a templomban, a 

szószék alatt van kiállítva. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE  

Az 1700-as években a fejlett borkészítés és a közeli gyöngyösi borpiac helyhez kötötte az 

embereket. A lakosság egy része napjainkban is a hagyományos földművelésből és 

bortermelésből él. A XXI. században a település mezőgazdasági jellege megmaradt. Az itt élő 

borászok termékeikkel megmutatkoznak a magyar- illetve külföldi piacokon is.  

Jelenleg 56 nyilvántartásba vett kereskedőkről, működési engedéllyel rendelkező és bejelentett 

üzletről tudunk a községben. 

A vállalkozásoknál foglalkoztatott létszámra vonatkozóan nincs adat. 

76. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 2013 –ban. 

Korosztály Férfi Nő Összesen 

0-2 évesek   48 

0-14 évig 180 fő 146 fő 278 

15-17 évig 31 fő 30 fő 61 

18-59 évig 722 fő 659 fő 1381 

60-64 évig 72 fő 99 fő 171 

65 év felettiek 150 fő 295 fő 445 

Mindösszesen: 1155 fő 1229 fő 2384 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az látható, hogy a lakosság 65%-a a munkaképes korcsoporthoz tartozik, 18%-a 

nyugdíjkorhatár feletti és 2 %-a a 15-17 évesek korcsoportját képviseli. 

 
77. táblázat 

A 2009-2013 évekre vonatkozó öregedési index, a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 65 év felettiek 0-14 évesek Öregedési index % 

2009 448 351 127,6 

2010 448 333 134,5 
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2011 440 347 126,8 

2012 437 327 133,6 

2013 445 326 136,5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

78. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 

Év Állandó odavándorlás Állandó elvándorlás Egyenleg 

2009 54 64 -10 

2010 50 49 1 

2011 40 59 -19 

2012 49 76 -27 

2013 30 35 -5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
79. táblázat 

Természetes szaporodás alakulása a 2009-2013 években (élve születettek száma; 

halálozások száma) 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2009 16 33 -17 

2010 24 26 -2 

2011 12 30 -18 

2012 17 34 -17 

2013 13 19 -6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A belföldi vándorlások negatív egyenlege és a természetes szaporodás negatív egyenlege azt 

érzékelteti, hogy a lakosság száma, ha nem is nagy mértékben, de hektikusan változó értékeket 

mutatott a vizsgált időszakban. A 0-14 évesek számának évről évre csökkenő létszáma, 

valamint a nyugdíjasok arányának jóval kisebb változása a település lakosságának  

csökkenéséhez vezetett. 

 
80. táblázat 

A 2009-2013 időszakra vonatkozó nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 

évesek számához viszonyítva (férfi, nő bontásban) 

Év 
Regisztrált álláskeresők száma 15-61 évesek száma 

Fő % Fő 

2009 124 8,6 1437 

2010 107 6,7 1592 
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Év 
Regisztrált álláskeresők száma 15-61 évesek száma 

Fő % Fő 

2011 92 5,9 1569 

2012 110 7,1 1540 

2013 69 4,5 1520 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

81. táblázat 

Munkanélküliek száma korosztály szerinti megosztásban a 2009-2013 időszakban 

Korosztály 2009 2010 2011 2012 2013 

20 éves és fiatalabb 2 2 0 0 2 

21-25 évesek 23 13 15 21 8 

26-30 évesek 14 12 13 11 4 

31-35 évesek 14 5 10 12 8 

36-40 évesek 15 19 9 15 10 

41-45 évesek 20 13 12 8 4 

46-50 évesek 14 16 12 14 7 

51-55 évesek 14 15 14 13 9 

55-60 évesek 8 11 7 15 15 

61-64 évesek 0 1 0 1 2 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
82. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2009-2013 időszakban 

Iskolai végzettség 2009 2010 2011 2012 2013 

8 osztálynál kevesebb 1 1 3 2 1 

Általános iskolai végzettségű 30 31 22 37 24 

Szakiskola/szakmunkás végzettségű 47 30 34 35 22 

Érettségizett  35 34 26 31 17 

Főiskolai végzettségű 8 8 5 4 2 

Egyetemi végzettségű 3 3 2 1 3 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A 8 osztálynál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező regisztrál munkanélküliek aránya 

75%-ról 63%-ra csökkent, de még mindig a legnagyobb arány képviselik az összes regisztrált 

munkanélküli számához képest. Az figyelemre méltó, hogy 2013-ban 2009 évhez képest az 

érettségivel és szakiskola/szakmunkás végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek 
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száma felére csökkent. Az is látszik, hogy a főiskolai végzettségű regisztrált munkanélküliek 

számában 75%-os csökkenés van. 

 

83. táblázat 

Pályakezdők/álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség számához viszonyítva a 2009-

2013 években 

Év 
Pályakezdő álláskeresők 

18-29 éves népesség 
Fő % 

2009 8 2 375 

2010 5 1 375 

2011 6 2 365 

2012 11 3 368 

2013 7 2 356 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

 Általános iskolai felnőttképzésben résztvevők: 0 fő 

 8 évfolyamot elvégzők száma: 17 fő 

Orvosi ellátásra vonatkozóan nincs adat. 

 

1.12 HALMAJUGRA BEMUTATÁSA 

1950-ben Gyöngyöshalmaj és Hevesugra összevonásából alakult Halmajugra. Gyöngyöstől 10 

km-re, a 3-as sz. főúttól 5 km-re található. A legközelebbi vasútállomás, a Budapest-Miskolc 

vasútvonalon Ludas. A község a Kelet-Mátraalja kistájon fekszik, ott ahol Abasár, Visonta, 

Detk, Vécs, Karácsond és Ludas. 

 

A kistáj 109 és 300 m közötti tengerszint feletti, közepes magasságú hegységelőtéri dombság. 

A felszíne enyhén délkeletnek lejt, vízszintesen gyengén szabdalt. A hordalékkúpokat a 

vízfolyások 250 m átlagos tetőmagasságú völgyközi hátakká szabdalták, amelyek relatív 

magassága 50-100 m. A hordalékkúp rendszert meredek lejtőjű fiatal, észak-déli, illetve 

északnyugat-délkelet irányú süllyedések tagolják. A kistáj egésze közepes mértékben 

erózióveszélyes. 

FÖLDTANI ADOTTSÁGAI, TERMÉSZETI KINCSEI (VIZEK, TAVAK, ÁSVÁNY ÉS 

NYERSANYAG VAGYONA) 
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A táj kőzettani alapja többnyire bádeni andezit, amelyre helyenként bádeni-szarmata márga, 

homokkő, agyag települt. Erre az üledék együttesre rakódott rá a felső pannóniai emelet lignites 

képződményei soktelepes kifejlődésben. Ezt a nagymennyiségű lignitkészletet Visonta 

térségében évtizedek óta bányásszák. Az üledéket az északi részen pleisztocén (a földtörténeti 

negyedkor első része) törmelékkúpok kavicsos-homokos képződményei, a déli részen egyre 

nagyobb vastagságban pleisztocén lejtő-anyagok, tarka agyagok fedik. 

Talaja a terület lejtőit borító nyirkos és a csernozjom erdőtalaj. A talajképző kőzet a Mátra 

andezit és riolit málladékából származó nyirokszerű anyag. A talaj vízgazdálkodására a gyenge 

vízvezető és az erős víztartó képesség a jellemző. A nehezen művelhető talajok gyengén 

savanyúak, termékenységük viszonylag kedvező. A harmadidőszaki üledéken képződött 

barnaföldek kis foltokban helyezkednek el. A Bene-patak völgyében savanyú réti talaj található. 

A kistáj jellemző szerkezeti irányai: észak-déli és északnyugat-délkeleti. 

A TERÜLET ÉGHAJLATA 

Az északi részen mérsékelten meleg, mérsékelten száraz. A déli sík terület mérsékelten meleg-

száraz. Az évi napfénytartam 1900-1950 óra, a nyári napfényes órák száma 780, a télieké 180 

óra körüli. 

A hőmérséklet évi és vegetációs időszaki átlaga 9,5-10,0 C°, ill. 16,5-17,0 C°. Április 14 és 

október 15 között 184 olyan nap várható, amikor a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 C°-

ot. A fagymentes időszak április 15 és október 20 között kb. 185 nap hosszúságú, de a délies 

lejtőkön még 190 napnál is hosszabb. Az évi abszolút maximumok átlaga 33,0-34,0C°, míg a 

minimumoké -16,5 C° körüli. Vegetációs időszakban a déli részeken az évi csapadék 600 mm, 

az északi részeken 700 mm; ebből 340-380 mm hullik a vegetációs időszakban. Átlagosan 35 

hótakarós nap van évente, az átlagos maximális hó vastagság 16 cm. 

 

84. táblázat 

Az állandó lakosság és lakónépesség alakulása az elmúlt 5 évben 

Év 
Állandó népesség (fő) Lakónépesség (fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

2010 636 708 1344 602 665 1267 

2011 612 690 1302 582 646 1228 

2012 632 681 1313 599 662 1261 

2013 636 676 1312 598 648 1246 

2014 646 687 1333 614 666 1280 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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85. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő). 2014 évi adat. 

Korosztály Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) 

0-2 évesek 21 26 47 

0-14 évig 143 142 285 

15-17 évig 41 40 81 

18-59 évig 378 351 729 

60-64 évig 21 39 60 

65 év felettiek 53 99 152 

Mindösszesen: 657 697 1354 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A lakosság 58%-a a munkaképes korcsoporthoz tartozik, 11%-a 65 év feletti, 5%-a a 15-17 

évesek korosztályához tartozik. A lakosság 24%-a 0-14 éves korú.  

 
86. táblázat 

Öregedési Index az előző 5 évre visszamenőleg a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 
0-14 éves (fő) 65 év feletti (fő) Öregedési 

index % Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

2010 172 175 347 50 110 160 46,1 

2011 162 169 331 48 95 143 43,2 

2012 160 165 325 50 91 141 43,4 

2013 158 158 316 50 96 146 46,2 

2014 164 168 332 53 99 152 45,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A 0-14 évesek számának kétszer magasabb értéke a 65 év felettiek számánál eredményezi az 

alacsony öregedési indexet, ami a járásban a legalacsonyabb érték. 

Természetes szaporodás a 2014 évben (élve születettek száma; halálozások száma) 

Élve születtek száma: 15 fő 

Halottak száma:20 fő 

Természetes szaporodás:  -5 fő 

 
87. táblázat 

Munkanélküliek száma a 2010-2011 időszakban 

Korosztály szerint 2010 2011 
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20 év alatti regisztrált munkanélküliek száma 12 9 

20-24 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 47 42 

25-29 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 36 35 

30-34 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 25 30 

35-39 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 31 26 

40-44 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 30 27 

45-49 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 26 18 

50-54 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 18 16 

55-59 év közötti regisztrált munkanélküliek száma 6 2 

59 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
88. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint az elmúlt 5 évben 

Iskolai végzettség 2010 2011 2012 2013 2014 

Nem meghatározott végzettségű regisztrált 

munkanélküliek száma 
0 0 0 0 0 

8 általánosnál kisebb végzettségű 

regisztrált munkanélküliek száma 
33 29 31 26 8 

Általános iskolát végzett regisztrált 

munkanélküliek száma 
156 129 112 117 45 

Szakmunkásképzőt végzett regisztrált 

munkanélküliek száma 
27 26 24 18 11 

Szakiskolai végzettségű regisztrált 

munkanélküliek száma 
3 4 4 3 4 

Szakközépiskolai végzettségű regisztrált 

munkanélküliek száma 
7 10 10 4 4 

Technikumi végzettségű regisztrált 

munkanélküliek száma 
1 1 0 2 0 

Forrás : Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ LÉVŐ GYEREKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK 

1998-ban a 4 tantermes iskolát átépítették, kibővítették, majd ünnepélyes keretek között adták 

át szeptember 1-én. A minden igényt kielégítő szép és jól felszerelt iskolára méltán lehetnek 

büszkék a Halmajugraiak. 

Jelenleg a községben egy óvoda és iskola működik, kihasználtságuk 100%. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Kezdetben a művelődést, szórakozást a falusi bálok jelentették az itt élő fiataloknak. majd a 

kántortanító népművelési ambícióinak hatására a különböző műkedvelő előadások. 
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Az 1950-es években létrejöttek a Népkönyvtárak, amelyek még nem rendelkeztet: önálló 

helységgel, csupán egy szekrénynyi könyvet jelentett (300-400 db), amelynek az iskolában 

biztosítottak helyet. 

1951-ben felvetődött - Erki István és Tieffenbacher József által - Halmajugrán is u kultúrház 

megépítésének szükségessége. 

1954-ben már működött mozi a településen, népművelési ügyvezető irányítása alatt. 

1972. augusztus 20-án került sor a mintegy 2 millió 800 ezer forintos költséggel épült 

Művelődési Ház átadására. 

Alig nyitotta meg kapuját az intézmény, máris illusztris vendégeket fogadott. A könyvtáros 

egyesületek nemzetközi szövetsége (IFLA) konferenciájára hazánkba érkezett küldöttek 

mintegy nyolcvantagú csoportja látogatott ide Heves megyei útja során. A különböző 

nemzetiségű pedagógusok, népművelők, könyvtárosok legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak 

erről a magas színvonalú, a népművelést hatékonyan szolgáló létesítményről. 

A művelődési ház könyvtárának új könyvtárosa lett 1976-ban Ekkor a könyvállomány 4536 

kötet. 

1978-ban a könyvállomány 5651 kötet. 

Az 1999-es adatok alapján már 7760 kötetnyi könyv áll az olvasók rendelkezésére. 

A település nagyobb rendezvénye a Katalin napi búcsú (halmaji) és Imre herceg búcsú (ugrai). 

Jelenleg a településen kihelyezett irodával is működik az Abasári Integrált Szociális Intézmény 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata két fő családgondozóval. 

ORVOSI ELLÁTÁS 

1552-ben és 1562-ben megyeszerte dühöngött a pestis, mindkét településen szedte áldozatait. 

1710-11-ben szintén. 

1831-ben kolerajárvány tizedelte meg mind két falu lakosságát. 

Halmajon és Ugrán sokáig csak szülésznő működött, szükség esetén a körorvos látta el a 

beteget, vagy pedig Gyöngyösre kellett elutazni az orvoshoz. A kezdeti idők leggyakoribb 

betegségei a járványok, a köszvény és tüdőbaj volt. 

Halmajugrán 1955-ben alakítottak ki egy egészségügyi helységet, ahol a szakrendelés is folyt. 

1956-ban dr. Herczeg Antal körorvos jelentése szerint az egészségügyi helyzet a községben 

eléggé lehangoló volt. Sok a tüdőbeteg, akinek folyamatos kivizsgálását, gyógyítását 

elrendelték. Mivel egészségtelennek találták a sok poros utat, elrendelték az utak portalanítását. 

Rendeletet hoztak a cigány lakosság egészségügyi helyzetének javítósára, gyakoribb 

kivizsgálására. Elrendelték a telepen WC építését, az ivóvíz ihatóságának kivizsgálását. 
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Az egészségügy segítésére létrehozták a Vöröskeresztes mozgalmat. 1957-ben a szülésznő 

Holló Istvánné, körzeti védőnő Pádár Piroska volt. 

1957-ben az egészségház a tsz épületében működött, már ekkor sürgették egy önálló épület 

létrehozását. 

Az 1972-ben átadott új művelődési ház alsó szintjén végül kialakították a szép és korszerű 

orvosi rendelőt a váróval, az anya- és csecsemővédelmi tanácsadót. Ekkor a körzeti orvos dr. 

Tóth Pál volt. 

Jelentése szerint a település egészségügyi helyzete a következő volt: 6 szív- és érrendszeri, 3 

mozgásszervi, 5 gyomor- és emésztőszervi, 6 TBC-s, 18 rákos, 4 asztmás, 16 cukorbajban 

szenvedő beteg kapott orvosi ellátást. 

1992-ben fiókgyógyszertár kapott még helyet az intézményben. 

1992-ben megpályázták az önálló orvosi körzetet, így önálló orvosa lett a falunak, akit 1995. 

december 15-től neveztek ki. Korábban Visontáról járt ki hetente 3-szor az orvos. 1994. 

augusztus 5-én fogorvosi rendelőt avattak, ahol a detki fogorvos rendelt hetente 3 alkalommal. 

1996. jan. l-től már minden igényt kielégítő önálló fogorvosi körzet működött a községben. A 

fogászati alapellátás költségét az önkormányzat magára vállalta. 1997-ben a mezőgazdasági 

szövetkezettől kapott épületből, a régi zöldség - és húsboltból, megüresedett rendelőből 

alakítottak ki az orvos számára szolgálati lakást. A rendelő átalakításával, korszerűsítésével 

laboratóriumot, fizikoterápiás kezelőt alakítottak ki, számítógéppel látták el. A település orvosi 

ellátását 2000. március 1-től dr. Mangó Gabriella látta el, jelenleg azonban a településnek nincs 

háziorvosa. 

 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

A Detki Takarékszövetkezet 1962-ben nyitotta meg kirendeltségét Halmajugrán. 1971-ben a 

kereskedelmi egységek száma a következőképpen alakult a településen: 

 vegyesbolt 2 db 

 vendéglátó ipari egység 3 db 

 szikvízüzem 1 db 

 zöldséges bolt 1 db 

 hús-tejbolt 1 db 

 

A kisiparosok száma: 

 festő 2 fő 

 kőműves 1 fő 
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 cipész 2 fő 

 női szabó 1 fő 

A településen ma 6 vállalkozó szervezet működik. A Mátrai Erőmű Rt., Ytong Hungary Kft., a 

Detki Keksz Édesipari Kft., és 3 betéti társaság. 

A 16 egyéni vállalkozó közül 1 mezőgazdasági besorolású 5-5 pedig ipari, illetve kereskedelmi 

tevékenységet végez. 

A Benevölgye ÁFÉSZ vegyesboltot, a Tarnamérai Takarékszövetkezet fiókot tart fenn a 

településen. 

A legnagyobb és legtöbb személyt foglalkoztató a visontai bánya és erőmű. 

 

1.13 KARÁCSOND BEMUTATÁSA 

Karácsond település a Mátraalján, Gyöngyöstől 10 km-re-délkeletre fekszik. Az M3-as 

autópálya átadásra került új szakasza a határban halad el, mely jelentősen javítja a település 

közlekedés földrajzi helyzetét. 1870 óta van vasútállomása a Budapest-Miskolc fővonalon. A 

3000 fő feletti lakosságszámú helység a Mátra és az Alföld találkozásánál fekszik. Felszínét 

tekintve az egyik legváltozatosabb község a megyében és járásban. Északi része a Mátra déli 

lejtőjére épült, míg a déli része már az Alföldön fekszik. Földje ennek megfelelően csodálatos 

értékeket rejt. Északi részén, a tűzhányók láva talaján tüzes, kiváló bor terem, a déli, alföldi 

része pedig a gabona és mezőgazdasági termények számára nyújt optimális feltételeket. A falu 

alatt szénréteg (lignit) terül el. Itt ered a Büge patak. A község lakosságát négy artézi kút látja 

el tisztított, jó minőségű ivóvízzel. Éghajlata mérsékelten meleg-száraz, a csapadék évi átlaga 

600-700 mm, az évi középhőmérséklet 9,5-10 Cº , míg a napsütéses órák száma évente 1900-

1950 között van. A táj, hegységelőtéri dombság. Legnagyobb tengerszint feletti magassága 180 

méter (Tarógyius és az „Adácsihegy”). 

Úthálózata kiváló. Megközelíthető a területén áthaladó M3-as autópályáról, a 3-as főúton, a 

Mátra-Gyöngyös-Tiszató összekötő úton, illetve a Budapest-Miskolc vasútvonalin. 

 

89. táblázat 

A település lakosságának változása az elmúlt években a 2007 évhez viszonyítva 

Év Fő Változás 

2007 3170  

2008 3178 100% 

2009 3128 98% 
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2010 3091 99% 

2011 3045 99% 

2012 3028 99% 

2013 3080 102% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
90. táblázat 

Állandó népesség a 2013 adatok alapján 

Korosztály 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

Összesen: 1614 1466 3080 52 48 

0-2 évesek   94   

0-14 éves 227 237 464 49 51 

15-17 éves 47 61 108 44 56 

18-59 éves 908 895 1803 50 50 

60-64 éves 106 81 187 57 43 

65 év feletti 326 192 518 63 37 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A település lakosságának a munkaképes korosztálya 64%-ot képvisel, 16%-a a 65 év felettiek 

aránya, míg a 3,5%-a a 15-17 évesek korcsoportja. A kisgyermekek (0-2 évesek) csoportja is 

3%-ot képvisel. 

 
91. táblázat 

Öregedési Index a 2009-2013 időszakban, a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2009 532 512 103,9 

2010 532 498 106,8 

2011 518 506 102,4 

2012 519 471 110,2 

2013 518 464 111,6 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

Megfigyelhető, hogy az öregedési index évente 1-3%-os növekedést mutat. Ez alól kivétel a 

2011 év, ahol egy 4,4%-os csökkenés látható, ami a következő évben 7,8%-al megemelkedik.  

 
92. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 
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Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2009 57 73 -16 

2010 57 65 -8 

2011 83 72 11 

2012 60 86 -26 

2013 28 71 -43 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
93. táblázat 

Természetes szaporodás a 2009-2013 időszakban (élve születettek száma; halálozások 

száma) 

Év Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2009 24 46 -22 

2010 27 44 -17 

2011 21 54 -33 

2012 32 57 -25 

2013 33 46 -13 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A belföldi vándorlások és a természetes szaporodás negatív egyenlegei arra utalnak, hogy a 

lakosság létszáma évről évre ha nem is nagy mértékben, de csökken. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA 

Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében 

gondoskodik oktatási-nevelési intézményei működtetéséről, az ÁMK Gesztenyéskerti 

Óvodáról és a karácsondi Gönczy Pál Általános iskoláról. 2013. január 1-jétől az általános 

iskola fenntartója az állam lett, működtetője az önkormányzat maradt. 

Az óvoda önkormányzati működtetésére a várható támogatás feladatfinanszírozású lesz. 

Minden gyermeknek biztosítani tudják az óvodai férőhelyet és a szakember létszám is 

biztosított. 

Az oktatási intézmények mindegyike rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. 

 

94. táblázat 

Óvodai nevelés adatai 

Óvodai ellátottság db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 
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Óvodai ellátottság db 

Óvodai férőhelyek száma 112 

Óvodai csoportok száma 5 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6h-tól 17h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 10 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 10 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 1 

Kisegítő személyzet 3 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A településen egy napközi otthonos óvoda működik, 5 óvodai csoporttal. Az óvodai férőhelyek 

száma 150. A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha 

minden harmadik életévét betöltött gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres 

férőhely. 

 
95. 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 135 116 251 77 30,7 

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 % 

2011/2012 122 123 245 72 29,4 

2012/2013 121 119 240 54 22,5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Az általános iskoláskorú gyermekek száma magasabb, mint a táblázatban látható számok. Több 

szülő Gyöngyösi általános iskolába, 6-és 8 osztályos gimnáziumba íratja gyermekét. A három 

évet tekintve némi csökkenés tapasztalható a létszámban.  
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Az önkormányzat napközi biztosításával gondoskodik az alsó tagozatos iskoláskorú gyermekek 

napközbeni ellátásáról. A felső tagozatos diákok napközbeni ellátása a tanítási időt és a menzát 

foglalja magába, napközi, tanulószoba anyagi forrás hiányában nem megoldott.  

A tizenhárom tantermes iskolában a tanulókkal 21 pedagógus foglalkozik. Az épület 

tornateremmel, számítástechnika teremmel és orvosi szobával is rendelkezik. Az általános 

iskola több tagozatában előfordul, hogy két osztályt kell indítani a gyermeklétszám miatt. 

Gyógypedagógiai osztályok nincsenek. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Karácsondon a szociális ellátórendszert a társult települési önkormányzatok által alapított 

Integrált Szociális Intézmény (továbbiakban ISZI) látja el. 

A Társulás célja, hogy a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó települési 

önkormányzatok képviselő-testületei az Szt. 62. §-ban meghatározott étkeztetés, 63. §-ban 

meghatározott házi segítségnyújtás, 64. §-ban meghatározott családsegítés, 65/C. §-ban 

meghatározott támogató szolgáltatás, 65/F. §-ban meghatározott nappali ellátás, 68. §-ban 

meghatározott idősek otthona feladatait, valamint a  gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 39. §-ban meghatározott 

gyermekjóléti szolgáltatást közösen, kistérségi keretek között, a szociális és gyermekvédelmi 

intézményrendszer integrálása útján célszerűbben, gazdaságosabban, hatékonyabban 

megvalósítva, magasabb színvonalon lássák el. 

Karácsond Önkormányzata a szociális törvényben valamint az önkormányzati rendeletben 

meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait az alábbiakban bemutatott formában 

biztosítja lakosai számára: 

 
96. táblázat 

Szolgáltatások 

Szolgáltatás (ellátás) 

megnevezése 

Önkormányzat 

számára Működtetés 

Kötelező Biztosított 

I. Alapszolgáltatások 

Étkeztetés X X 
Intézményfenntartó Társulás 

(ISZI) 

Házi segítségnyújtás X X 
Intézményfenntartó Társulás 

(ISZI) 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 
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Szolgáltatás (ellátás) 

megnevezése 

Önkormányzat 

számára Működtetés 

Kötelező Biztosított 

Családsegítés  X 
Intézményfenntartó Társulás 

(ISZI) 

Közösségi ellátások (pszichiátriai és 

szenvedélybetegek) 
 X 

Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Támogató Szolgálat  X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Hajléktalanok nappali ellátása  X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek 

nappali ellátása 
 X 

Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Fogyatékos személyek nappali ellátása  X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

II. Szakosított ellátási formák 

Átmeneti elhelyezést nyújtó Intézmények 

Éjjeli menedékhely   X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Hajléktalanok átmeneti szállása  X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény 

Idősek otthona  X 
Intézményfenntartó Társulás 

(ISZI) 

Gyermekjóléti feladatok 

Gyermekjóléti szolgálat X X 
Intézményfenntartó Társulás 

(ISZI) 

Gyermekek átmeneti gondozása X X 
Többcélú Társulás 

(KHSZK) 

Forrás: önkormányzat – saját szerkesztés 

 

 

 

 
97. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma a 2009-2013 időszakban 

Év 

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

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 1094 867 1961 128 11,7 138 15,9 266 13,6 

2010 1085 1073 2158 115 10,6 120 11,2 235 10,9 

2011 1092 1074 2166 111 10,2 96 8,9 207 9,6 

2012 1078 1063 2141 135 12,5 100 9,4 235 11,0 
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2013 1061 1037 2098 84 7,9 68 6,6 152 7,2 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
98. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint a 2008-2013 időszakban 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

fő 176 266 235 207 235 152 

20 éves és fiatalabb 
fő 8 10 10 15 9 6 

% 4,5 3,8 4,3 7,2 3,8 3,9 

21-25 év  
fő 23 42 33 25 26 15 

% 13,1 15,8 14,0 12,1 11,1 9,9 

26-30 év 
fő 26 27 25 27 26 18 

% 14,8 10,2 10,6 13,0 11,1 11,8 

31-35 év 
fő 29 52 33 25 33 19 

% 16,5 19,5 14,0 12,1 14,0 12,5 

36-40 év 
fő 32 34 41 28 34 22 

% 18,2 12,8 17,4 13,5 14,5 14,5 

41-45 év 
fő 17 30 24 23 25 21 

% 9,7 11,3 10,2 11,1 10,6 13,8 

46-50 év 
fő 14 32 34 23 29 13 

% 8,0 12,0 14,5 11,1 12,3 8,6 

51-55 év 
fő 23 34 26 21 19 18 

% 13,1 12,8 11,1 10,1 8,1 11,8 

56-60 év 
fő 3 5 8 19 30 18 

% 1,7 1,9 3,4 9,2 12,8 11,8 

61 év felett 
fő 1 0 1 1 4 2 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
969. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2013 időszakban 

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 174 9 5,2 81 46,6 84 48,3 

2009 261 22 8,4 112 42,9 127 48,7 

2010 233 21 9,0 102 43,8 110 47,2 
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2011 203 7 3,4 74 36,5 122 60,1 

2012 235 22 9,4 91 38,7 122 51,9 

2013 152 16 10,5 59 38,8 77 50,7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

A 8 általános iskolai végzettségnél alacsonyabb nyilvántartott álláskeresők aránya a vizsgált 

időszakban 3,4%-9,0% között, a 8 általános iskolai végzettségűeknél 36,5%-46,6% között, míg 

a 8 általános iskolai végzettségnél magasabb végzettségűek esetében 47,2%-51,9% között 

mozgott. 

100. táblázat 

A 2008-2013 időszak 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 262 240 502 3 1,1 9 3,8% 12 2,4 

2009 258 233 491 10 3,9 15 6,4% 25 5,1 

2010 242 245 487 12 5,0 18 7,3% 30 6,2 

2011 249 249 498 10 4,0 15 6,0% 25 5,0 

2012 241 242 483 5 2,1 15 6,2% 20 4,1 

2013 238 235 473 7 2,9 8 3,4% 15 3,2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs.  

Középfokú felnőttoktatásra a 2009/2010-es tanítási évig volt lehetőség, akkor 33 fő vett részt 

az oktatásban, ezt követően nem volt rá igény  

ORVOSI ELLÁTÁS. 

A településen 2008. óta áll rendelkezésre 2 háziorvosi szolgálat felnőttek és gyermekek 

számára. 

Karácsond község lakosságának egészségügyi ellátásáról 2 háziorvos és 1 fogorvos 

gondoskodik, házi gyermekorvos nem rendel a településen. Az egy háziorvosra jutó lakosok 

száma közel megfelel a régiós átlagának, ami a nemzetközileg elfogadott ideális 1300 

lakos/orvos aránynak megfelel. A lakosság gyógyszerekkel és gyógyászati segédeszközökkel 

való ellátását 1 gyógyszertár biztosítja. A kistérségi jelentőségű Központi Orvosi Ügyelet 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

85 
 

székhelye Gyöngyösön található. Szintén a térségközpontban találhatók a szakrendelők, a 

kórház. A város 10 km-re van Karácsond településtől. 

 

1.14 KISNÁNA BEMUTATÁSA 

Kisnána község a Keleti Mátra lábánál Gyöngyös és Eger között félúton helyezkedik el. A 

település közigazgatási területe 2200 ha, amelyből 200 ha belterület. A külterületből 1000 ha a 

Mátrai Tájvédelmi Körzet része. Erdők többségében magántulajdonban vannak. A területen 

kettő erdőbirtokossági társulat működik. 

A település 20-30 km-es körzetében három város is található, Eger, Gyöngyös és Verpelét. 

Emellett 15 km-re a községtől található a Mátrai Erőmű, mely munkát biztosít sok ember 

számára. Kisnána csak közúton közelíthető meg, a legközelebb eső vasútállomás Verpeléten, 

repülőtér Budapesten van. A település energiaellátottsága kielégítő, a víz, gáz áram, valamint a 

telekommunikációs csatornák is mindenki számára elérhetőek. Viszont a szennyvízhálózat még 

nincs kiépítve a településen. 

A község idegenforgalmi település, a legfontosabb látványosság a középkori vár, melynek 

felújítása 2011-ben fejeződött be a Regionális Operatív Program támogatásával. A látogatók 

száma évi 20-30 ezer fő.  Akadályozza a további fejlődést a közutak rossz állapota és a 

szennyvízcsatorna hiánya. 

Kisnána település alapvető problémája a demográfiai helyzete. A településen a lakónépesség a 

vizsgált öt éves ciklusban 5,3%-os csökkenést mutat.  

A következő táblázat a 2015.01.01. állapotnak megfelelően mutatja a településen bejelentett 

lakóhellyel rendelkező állandó népesség kor és nem szerinti alakulását: 

 

 
101. táblázat 

Állandó népesség 

Korosztály 
Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

0-2 évesek 13 11 24 54% 46% 

0-14 évesek 63 61 124 51% 49% 

15-17 évesek 11 16 27 40% 60% 

18-59 évesek 265 308 573 46% 54% 

60-64 évesek 34 36 70 48% 52% 

65 év feletti 154 69 223 69% 31% 
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Összesen 540 501 1041 51% 49% 

Forrás: TeIR, KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A lakosság 61%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 21%-a a 65 év felettiekhez, és 2%-a a 

15-17 éves korcsoporthoz. Ugyan csak 14 %-ot képvisel a gyermek korcsoport (0-14 évesek). 

 
102. táblázat 

Öregedési index a 2009-2013 időszakban 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma(fő) 

Öregedési index (%) 

2009 221 134 164,9 

2010 216 134 161,2 

2011 214 132 161,1 

2012 214 128 167,2 

2013 217 122 177,9 

Forrás: TeIR, KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

Az öregedési index folyamatos növekedése a település demográfiai helyzetére kedvezőtlen 

hatással van. 

 
103. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2009 19 19 0 

2010 20 19 1 

2011 19 14 5 

2012 55 38 17 

2013 31 40 -9 

Forrás: TeIR, KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 
104. táblázat 

Természetes szaporodás alakulása a 2009-2013 időszakban 

Év Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2009 10 21 -11 

2010 4 16 -12 

2011 9 15 -6 

2012 4 21 -17 

2013 9 11 -2 

Forrás: TeIR, KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 
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A bemutatott demográfiai adatok a vizsgált időszakban a lakónépesség csökkenését mutatják, 

melynek okai az élve születések számához viszonyított halálozási ráta magassága, valamint a 

magas öregedési index. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

2013. januárjától az állam átvette az iskolákat. Az iskola technikailag jól felszerelt, 

akadálymentes. Vécs, Verpelét és Feldebrő községből veszik igénybe a tanulók az általános 

iskolai oktatást.  

2014/15-ös tanévben a tanulók száma: 144 fő. Kihasználtság 100%. 

Egy csoportos óvoda van a településen. Az óvodai férőhelyek száma kielégítő. Az óvoda 

épületének infrastrukturális ellátottsága jó, a tárgyi eszközök adottak a megfelelő színvonalú és 

hatékony gondozáshoz, neveléshez. Ennek ellenére az épület teljes felújításra szorul. 

2014/2015-ös tanévben az óvodai létszám: 25 fő. Kihasználtság 100%. 

105. táblázat 

Óvodai nevelés adatai 

Óvodai ellátottság db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyerekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (…h-tól …h-ig) 7órától 16 óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama()  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok száma 2 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Szent Imre Általános Iskola 

Az intézményben hosszú évek óta dolgozik gyermekvédelmi felelős. Munkáját a vele 

kapcsolatban álló Gyermekjóléti Szolgálat és Védőnői Szolgálat segíti, a jelzőrendszer jól 

működik. 

 
106. táblázat 

Az Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 
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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 75 72 147 0 0,0 

2011/2012 79 74 153 0 0,0 

2012/2013 77 69 146 0 0,0 

2014/2015   144   

Forrás: TeIR, KSH, Tstar, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Az önkormányzat szociális intézményt, idősek klubját nem tart fenn.  

Az egészségügyi ellátórendszer által biztosított ellátási formák lehetőségeiről az 

információáramlás biztosított. 

A lakosság prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférése korlátozott, azonban 

alkalmanként sor kerül egészségmegőrző program szervezésére, vagy csontsűrűség mérésre. 

A település lakossága számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

elérhetőek. Az önkormányzat alapellátásként az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokat biztosítja: 

 szociális étkeztetés, 

 házi segítségnyújtás, 

 családsegítés, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

2013. június hónaptól a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a Gyöngyös 

Körzet Kistérségi Többcélú Társaság biztosítja. 

107. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma a 2008-2013 időszakban 

Év 
15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

 Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 331 368 699 25 7,6 23 6,3 48 6,9 

2009 330 293 623 44 13,3 45 15,4 89 14,3 

2010 330 366 696 43 13,0 53 14,5 96 13,8 

2011 326 376 702 40 12,3 40 10,6 80 11,4 

2012 324 372 696 38 11,5 24 6,5 62 8,9 

2013 313 369 682 36 11,5 21 5,7 67 9,8 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

108. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint a 2008-2013 időszakban 

Év  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

Fő 48 89 96 80 67 70 

20 éves és fiatalabb 
fő 1 10 9 4 7 5 

% 2,1 11,2 9,4 5,0 10,4 7,1 

21-25-év 
fő 5 13 10 14 8 6 

% 10,4 14,6 10,4 17,5 11,9 8,6 

26-30 év 
fő 9 11 14 8 5 6 

% 18,8 12,4 14,6 10,0 7,5 8,6 

31-35 év 
fő 7 10 9 8 10 10 

% 14,6 11,2 9,4 10,0 14,9 14,3 

36-40 év 
fő 6 12 13 11 8 9 

% 12,5 13,5 13,5 13,8 11,9 12,9 

41-45 év 
fő 8 10 13 12 6 7 

% 16,7 11,2 13,5 15,0 9,0 10,0 

46-50 év 
fő 7 11 13 7 3 10 

% 14,6 12,4 13,5 8,8 4,5 14,3 

51-55 év 
fő 5 9 14 13 14 10 

% 10,4 10,1 14,6 16,3 20,9 14,3 

56-60 év 
fő 0 3 1 3 6 6 

% 0,0 3,4 1,0 3,8 9,0 8,6 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 1 

  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
109. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 208-2013 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 66 84 150 2 3,0 1 1,2 3 2,0 

2009 65 95 160 5 7,7 8 8,4 13 8,1 

2010 67 87 154 6 9,0 6 6,9 12 7,8 

2011 64 89 153 4 6,3 5 5,6 9 5,9 

2012 63 88 151 7 11,1 5 5,7 12 7,9 

2013 68 85 153 2 2,9 3 3,5 5 3,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 
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110. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2013 időszakban 

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 48 8 16,7 28 58,3 12 25,0 

2009 89 11 12,4 39 43,8 39 43,8 

2010 96 18 18,8 42 43,8 36 37,5 

2011 80 14 17,5 33 41,3 33 41,3 

2012 62 11 17,7 24 38,7 27 43,5 

2013 67 13 19,4 23 34,3 31 46,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma: 

Nem állnak rendelkezésre adatok, de valószínű, hogy a település nem nagyon szervezet 

felnőttképzési programokat. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

A község idegenforgalmi, a legfontosabb látványosság a középkori vár, melynek felújítása 

2011-ben fejeződött be a Regionális Operatív Program támogatásával. A látogatók száma évi 

20-30 ezer fő. Akadályozza a további fejlődést a közutak rossz állapota és a szennyvízcsatorna 

hiánya. 

A rendszerváltást követő átrendeződések során sorra zárták be kapuikat a vállalatok melynek 

során ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliek száma. 

Az utóbbi években az agrárágazat eltartó képessége nő, szaporodnak a családi vállalkozások, 

főleg a kertészet, ültetvénygazdálkodás térhódítása figyelhető meg. Emellett régi hagyománya 

van a településen a borászatnak is. Szolgáltató jellegű kereskedelmi és idegenforgalmi 

vállalkozások is indultak, de a tartós keresletet biztosító, fejlődés alapját képező iparosodás 

elmaradt, csak néhány kisebb vállalkozás működik. Megélhetést nyújthat még a falusi 

turizmusban rejlő lehetőségek felismerése, köszönhetően a természeti és kulturális 

adottságoknak. 

ORVOSI ELLÁTÁS 
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A településen biztosított a helyi lakosság számára az orvosi alapellátás, azonban gyermekorvosi 

rendelés nincs. Betöltetlen orvosi praxis a községben nincs. Szakellátás igénybevételére 

Gyöngyösön van lehetőség. Az egészségügyi ellátás az alapellátás körébe tartozó települési 

önkormányzati feladatok tekintetében: 

 háziorvosi, iskolai egészségügyi és ifjúsági egészségügyi és 

 védőnői ellátás, 

biztosított. 

A településen megtalálható egészségügyi szolgáltató rendszer: 

 gyógyszerszoba, 

 védőnői szolgálat 

A településen egy gyógyszerszoba működik, az orvosi rendelés napján. Fogorvosi szolgáltatást 

felnőttek és gyermekek számára a domoszlói fogászat biztosítja. A községben hetente egy nap 

egy védőnő látja el a terhes gondozással és gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi teendőket, 

ezen a területen sincs betöltetlen álláshely. 

 

1.15 LUDAS BEMUTATÁSA 

Ludas Község a Gyöngyösi Járás részét képezi, a járásszékhelytől mintegy 15 kilométerre 

fekszik. Járáson belüli szomszédos települései: Karácsond, Halmajugra, Detk és Nagyfüged. 

A településközlekedési adottságai jók: az M3-mas autópálya és a 3-mas sz. főút egyaránt 

áthalad a község közigazgatási területén. Ludason vasúti megállóhely is található, ez azonban 

az utóbbi években sokat vesztett jelentőségéből. 

A település a Keleti-Mátraalja kistáj része. A kistáj domborzatát 109 és 300 méter közötti 

tengerszintfeletti magasság jellemzi, ezek alapján közepes magasságú hegyelőtéri dombságnak 

tekintendő. 

Ludas infrastrukturálisan némiképp elmaradott, a településen szennyvízhálózat a mai napig 

nem került kialakításra. 

Az épített környezet országos jelentőségű értékekkel nem rendelkezik, megjegyzendő azonban, 

hogy a község közigazgatási területén nagyjelentőségű régészeti leletanyagra bukkantak (kelta 

temető maradványai).  

Ludas történetének demográfiai csúcspontját 1960-ban érte el (1187 lakos). Azóta folyamatos 

népességcsökkenésnek vagyunk tanúi. Az utóbbi évek népességszámát a következő kimutatás 

szemlélteti:  
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111. táblázat 

Népesség 

2011 2012 2013 

822 fő 807 fő 799 fő 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

112. táblázat 

A település lakosságszáma, nemek szerinti megoszlása 2014 évben. 

Korosztály 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek 15 9 24 62 38 

0-14 évesek 42 36 78 53 47 

15-17 évesek 15 10 25 60 40 

18-59 évesek 209 229 438 47 53 

60-64 évesek 31 23 54 57 43 

65 év feletti 99 57 156 63 37 

Összesen 411 364 775 53 47 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A lakosság 63%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 20%-a a 65 év felettiekhez, és 3%-a a 

15-17 éves korcsoporthoz. Ugyan csak 14 %-ot képvisel a gyermek korcsoport (0-14 évesek). 

 

113. táblázat 

Öregségi Index az előző 5 évre visszamenőleg, a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 

Év 0-14 éves korú lakosok száma 
65 év feletti lakosok 

száma 
Öregedési index % 

2010 112 170 151,8 

2011 115 171 148,7 

2012 106 162 152,8 

2013 105 152 144,8 

2014 102 156 152,9 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 
114. táblázat 

Természetes szaporodás az elmúlt 5 évben 

Év Élve születettek száma (fő) Halottak száma (fő) Természetes szaporodás (fő) 

2010 7 31 -24 

2011 5 30 -25 
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2012 8 26 -18 

2013 6 22 -16 

2014 2 17 -15 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

Az öregedési index növekedése, valamint a természetes szaporodás negatív értéke a lakosság 

csökkenését idézi elő. 

Az oda- és elvándorlási mutatók alakulása szintén negatív képet mutat: a deficit 2012-ben 15 

volt, de ez a mutatószám a legjobb években sem haladja meg sokkal a nullát. 

A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, amely a hivatali kirendeltséggel 

együtt 14 főnek ad munkát. A munkavállalásra egyebekben az ingázás jellemző, többeknek a 

közeli városokban (különösen: Gyöngyös), illetve a visontai Mátrai Erőműnél és az erőmű 

környezetében letelepedett cégeknél dolgoznak, de tudunk olyanokról is, akik Budapestre 

járnak dolgozni. 

A munkanélküliségi ráta az aktív korú lakosság körében 2011-ben közel 15%-os (regisztrált 

munkanélküliek száma), amely 2013-ra ugyan némiképp csökkent (10%), azonban a megyei 

átlagot (8%) még így is felülmúlja. 

 

115. táblázat 

Munkanélküliek száma az elmúlt 5 évben 

Év Fő 

2010 54 

2011 67 

2012 70 

2013 72 

2014 61 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

INTÉZMÉNYHÁLÓZAT, ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

Ludas Községben egy összevont csoportos óvoda található. A közművelődési, könyvtári 

feladatoknak a település mozgókönyvtár útján tesz eleget. A szociális alapszolgáltatások egy 

Abasár székhellyel működő mikrotérségi társulás révén kerülnek biztosításra. Az 

önkormányzat közös hivatalt tart fenn a szomszédos Nagyfügeddel, amely önálló kirendeltséget 

üzemeltet Ludason. 
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KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET 

A 2015. évi költségvetés tervezése során már egyértelművé vált, hogy a feladatfinanszírozási 

rendszer nem kedvez önkormányzatunknak. Éppen ezért más típusú bevételeink 

maximalizálására kell törekednünk. 

Ludas Községi Önkormányzat speciális helyzetben van, a közeli Mátrai Erőmű Zrt., mint adózó 

révén az országos átlagnál jóval nagyobb iparűzési adóval rendelkezik, azonban az erőforrások 

nem éppen optimális felhasználása nem teszi lehetővé ennek teljes kihasználását.  

Vagyon 

Az önkormányzat mintegy 15 hektár területű termőföldvagyonnal, több építménnyel és 

beépítetlen telekkel rendelkezik. A vagyoni helyzet tehát jónak mondható, mindazonáltal a 

vagyon hasznosításának keretei felülvizsgálatra szorulnak.  

ORVOSI ELLÁTÁS  

Közös Detk községgel. Heti két alkalommal van háziorvos rendelés és védőnői szolgálat. 

Fogorvosi ellátás csak Detk községben van. Gyermekorvosi ellátás heti három alkalommal van 

a községben.  

ÉRTÉKEINK 

A fentiek alapján az alábbi értékeket rögzíthetjük: 

 Jó földrajzi elhelyezkedés (megközelíthetőség, logisztikai potenciál) 

 Magas adóbevételek 

 Nagy vagyonállomány 

 Történelmi múltban rejlő lehetőségek 

AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK KIHÍVÁSAI 

A helyzetelemzésből kihívásaink is egyértelműen azonosíthatóak: 

 Népességfogyatkozás megállítása, demográfiai növekedés indukálása 

 Foglalkoztatás bővítése 

 Csökkenő állami támogatások pótlása 

 

1.16 MARKAZ BEMUTATÁSA 
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Markaz a Mátra hegység lábánál, Budapesttől mintegy 100 km-re, Gyöngyöstől 14 km-re, a 

Verpeléten át Egerig vezető út mentén található. Északról erdős vidék, délen 154 hektár 

vízfelületű tó határolja. 

A Mátrai Erőmű ZRt. víztározója elsősorban ipari célokat szolgál, de az erőmű egyesületein 

keresztül jóléti hasznosítás is biztosított. Így az engedéllyel rendelkezők horgászhatnak, 

csónakázhatnak, vitorlázhatnak, szörfözhetnek a tavon. A tó felülete 154 ha, 8,7 millió 

köbméter vizet tárol, legnagyobb mélysége 14–15 m. Kedvezően befolyásolja a mikroklímát, 

így a körülötte lévő mezőgazdasági termelést is. Partján és a környékén 400 épületből álló 

településrész biztosítja a pihenést. 

A falu közepén meleg vizű forrás fakad, mely télen sem fagy be. Ezt zsilippel elrekesztve 

kicsiny tóvá szélesedik. Régebben itt mostak a falu asszonyai, ma díszhalakkal betelepítve 

hangulatos pihenőhellyé vált. 

 

A községtől északnyugatra fekvő 631 m magas Hegyes-hegy déli nyúlványán, a Várbércen (460 

m) találjuk a markazi vár romjait. A köves Tatár-mezőből (korábban lőtér) három oldalról 

meredeken emelkedik ki a Várbérc, amely csak északról kapcsolódik közvetlenül a Hegyes-

hegyhez. Megközelítése a zöld háromszög és a zöld L jelzésen lehetséges. 

Markaz község közigazgatási területének nagysága: 25,61 km² 

Lakónépesség száma: 1753 fő 

Lakóépületek száma: 825 db 

 

116. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 2014 évben. 

Korcsoport Nő Férfi Összesen 

0-2 évesek 14 11 25 

2-14 évesek 90 92 182 

15-17 évesek 20 25 45 

18-59 évesek 573 432 1005 

60- 64 évesek 71 52 123 

65 év felettiek 202 171 373 

Mindösszesen: 970 783 1753 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A lakosság 64%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 21%-a a 65 év felettiekhez, és 3%-a a 

15-17 éves korcsoporthoz. Ugyan csak 12 %-ot képvisel a gyermek korcsoport (0-14 évesek). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Verpel%C3%A9t
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eger
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hekt%C3%A1r
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117. táblázat 

Öregedési Index alakulása az előző 5 évben, a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

65 év fölöttiek 351 354 365 365 373 

0-14 évesek 223 221 209 211 207 

Öregedési index % 157,4 160,2 174,6 173,0 181,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

118. táblázat 

Belföldi vándorlások az előző 5 évben (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Bevándorlás 12 12 11 7 6 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

119. táblázat 

Természetes szaporodás az elmúlt 5 évben (élve születettek száma; halálozások száma) 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

Születések száma 12 10 10 13 12 

Halálozások száma 22 20 29 22 24 

Természetes szaporodás (fő) -10 -10 -19 -9 -12 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az öregedési index folyamatos növekedése, valamint a természetes szaporodás negatív értékei 

még a belföldi vándorlások pozitív egyenlegének ellenére is a település lakossága ha nem is 

nagy mértékben, de csökken. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, A NEVELÉSBEN-OKTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ GYEREKEK 

SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

Alapfokú oktatás: ellátást a 65 férőhelyes óvoda és a 11 tantermes általános iskola 

(tornacsarnokkal) biztosítja.  

Markazon 2014. májusban 48 óvodás gyermek volt, kis-középső csoportos 22 fő, 

nagycsoportos 26 fő.  Az óvodások közül 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 

Az általános iskola tanulóinak száma 2014. december 31-én 131 fő, az alsó tagozaton 65 fő, a 

felső tagozaton 66 fő tanul, 17 fő lakik más településen és 33 fő szociálisan rászorult, ebből 1 

fő hátrányos helyzetű, 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 
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A Markazi Többcélú Közoktatási Intézmény keretén belül működik a SZIVÁRVÁNY Családi 

Napközi (CSANA) amely a településen élő, családokban nevelkedő 1,5-3 éves (SNI 4-5 éves) 

gyerekeknek napközbeni szakszerű gondozását, nevelését biztosítja az életkori sajátosságok 

figyelembe vételével. 

A Szivárvány Családi Napközi 2014. májusi statisztikája alapján 4 gyermek napközis. 

 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást szakfeladatként 2009. április 1-jétől a Markaz 

Községi Önkormányzat látja el, a feladatvégzés helye: 3262 Markaz, Fő u. 136.   

Markaz Községben a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (3200 Gyöngyös, Fő tér 7.) 

Családsegítő szolgálat és Gyermekjóléti Központ látja e a gyermek jóléti alapellátás feladatait. 

120. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma a 2010-2015 időszakra vonatkozóan 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Álláskeresők száma 72 73 73 75 64 59 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A 2015 évi adat az első félév állapotát tükrözi. 

 

121. táblázat 

Álláskeresési segélyben résztvevők száma az elmúlt 5 évben 

Év 2010 2011 2012 2013 2014 

18-59 év közötti lakosság száma 1044 1034 1035 1010 1005 

segélyben részesülők száma 9 11 1 1 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az álláskeresési segélyben részesülők száma 2014 évben nullára csökkent. A 2010 évhez és az 

előző évekhez képest folyamatos csökkenés azt is mutatja, hogy újabb lakosok nem kerültek be 

ebbe az ellátásba. 

A következő táblázat is azt illusztrálja, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak száma évről 

évre folyamatosan csökkent és nagyobb arányban, mint a nyilvántartott álláskeresők számának 

aránya. 

  
122. táblázat 

Járadékosok száma az elmúlt 5 évben 
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Év 2010 2011 2012 2013 2014 

nyilvántartott álláskeresők száma 74 73 73 75 64 

álláskeresési járadékra jogosultak száma 20 23 9 5 4 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE  

Az infrastruktúra az átlag magyar falvakhoz képest jó és a fejlesztés lehetőségei igen 

kedvezőek. Az ivóvíz-szolgáltatást helyi vízmű biztosítja, a közüzemi vízvezeték hálózat 

hossza 11,50 km, a vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 99%. A község belterületén 15 db 

közkifolyó biztosítja a vízhálózatba be nem kapcsolt lakások ivóvíz ellátását. A 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépített, hossza 11,9 km, helyi szennyvíztisztító mű végzi a 

kommunális folyékony hulladék tisztítását. A szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 

95 %, a bekötések folyamatosak. A háztartási villamos-energiát fogyasztók száma 801 db, a 

közvilágítás megoldott. A gázcsőhálózat hossza 21,5 km, a gázhálózatba bekapcsolt lakások 

száma 689 db, a bekötések folyamatosak. A belterületi aszfalttal burkolt utak arány 95%. 

A községben 15 db kiskereskedelmi üzlet működik, ebből élelmiszer jellegű üzlet 6 db. A 

vendéglátóhelyek száma 5 db. 

 

A vállalkozásoknál foglalkoztatott létszám 

A községben 14 db kiskereskedelmi üzlet működik, ebből élelmiszer jellegű üzlet 5 db. A 

vendéglátóhelyek száma 4 db.  

129 db a működő vállalkozások száma a mezőgazdaság, ipar, építőipar, kereskedelem, 

vendéglátás, szállítás, gazdasági szolgáltatás területén. 

ORVOSI ELLÁTÁS. 

Alapfokú egészségügyi ellátást egy háziorvos, egy védőnő, egy fogorvos és egy gyógyszertár 

látja el.  

 

1.17 MÁTRASZENTIMRE BEMUTATÁS 

Mátraszentimre a Felső- Mátrában található község, amely 800 méteres tengerszint feletti 

magasságával Magyarország legmagasabban fekvő település együttese, amely Mátraszentimre, 

Mátraszentistván, Mátraszentlászló, Bagolyirtás, Fallóskút és Galyatető településekből áll. 
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Hatalmas erdőségeinek, kristálytiszta levegőjének és havas sípályánknak köszönhetően kiemelt 

idegenforgalmi terület. Ebből adódóan fő bevételi forrásunk a turizmusból adódik. Helyi 

vállalkozók jellemzően turisztikai jellegű vállalkozások egy része pedig fakitermelőkből áll. 

Településünkön a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, mint üzemeltető által fenntartott Felső-

Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működik, elég alacsony létszámmal egyik 

célunk a gyerekek számának növelése a községben. 

Szociális ellátást úgy mint  Házi segítségnyújtás és Szociális étkezés  2015.06.12.-től újra 

Önkormányzatunk végzi . 

123. táblázat 

Állandó népesség 2013 évben 

Korosztály 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek      

0-14 évesek 22 34 56 39 61 

15-17 évesek 6 7 13 46 54 

18-59 évesek 129 151 280 46 54 

60-64 évesek 26 18 44 59 41 

Korosztály 
Fő % 

Nő Férfi  Nő Férfi 

65 év feletti 64 52 116 55 45 

Összesen: 247 262 509 49 51 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A lakosság 63%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 23%-a a 65 év felettiekhez, és 3%-a a 

15-17 éves korcsoporthoz. Ugyan csak 11 %-ot képvisel a gyermek korcsoport (0-14 évesek). 

124. táblázat 

Öregedési index a 2009-2013 időszakban 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma 
Öregedési index (%) 

2009 169 62 272,6 

2010 159 59 269,5 

2011 144 61 236,1 

2012 139 55 252,7 

2013 116 56 207,1 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Az öregedési index változásai pozitív tendenciát mutatnak, és a 2009 évhez képest aránya 24%-

al csökkent. Pozitív tendenciájú a belföldi vándorlások egyenlege is.  

125. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2009 25 24 1 

2010 21 22 -1 

2011 20 14 6 

2012 12 12 0 

2013 9 7 2 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

126. táblázat 

Természetes szaporodás a 2009-2013 időszakban 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2009 3 5 -2 

2010 2 10 -8 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2011 1 4 -3 

2012 5 4 1 

2013 2 4 -2 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

127. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma a 2009-2013 időszakban 

Év 

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

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 152 172 324 7 4,6 17 9,9 24 7,4 

2010 160 182 342 5 3,1 14 7,7 19 5,6 

2011 166 186 352 5 3,0 7 3,8 12 3,4 

2012 159 182 341 8 5,0 18 9,9 26 7,6 

2013 161 176 337 7 4,3 16 9,1 23 6,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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128. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint a 2009-2013 időszakban 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Fő 24 19 12 26 33 

20 éves és fiatalabb 
fő 1 1 0 0 0 

% 4,2 5,3 0,0 0,0 0,0 

21-25 év 
fő 1 0,0 1 1 3 

% 4,2 0,0 8,3 3,8 13,0 

26-30 év 
fő 4 3 4 4 1 

% 16,7 15,8 33,3 15,4 4,3 

31-35 év 
fő 2 0,0 0,0 2 0,0 

% 8,3 0,0 0,0 7,7 0,0 

36-40 év 
fő 4 5 2 3 1 

% 16,7 26,3 16,7 11,5 4,3 

41-50 év 
fő 3 3 2 5 3 

% 12,5 15,8 16,7 19,2 13,0 

51-55 év 
fő 4 3 2 9 6 

% 16,7 15,8 16,7 34,6 26,1 

56-60 év 
fő 0 0 0 0 2 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A nyilvántartott álláskeresők számát tekintve a 41-55 éves korosztály a legjobban érintett. 

2013-ban 39,1% -ot képviseltek az összes álláskeresők számához viszonyítva. Ez az arány 2012 

évben 53,8% volt. A korábbi években sem eset ez az arány 30% alá.  

129. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma végzettség szerint a 2008-2013 időszakban 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb 

végzettség 

Fő fő % fő % fő % 

2008 42 0 0,0 2 4,8 40 95,2 

2009 24 0 0,0 5 20,8 19 79,2 

2010 19 0 0,0 11 57,9 8 42,1 

2011 12 2 16,7 10 83,3 0 0,0 
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2012 26 0 0,0 23 88,5 3 11,5 

2013 23 0 0,0 5 21,7 18 78,3 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A 2008 évhez viszonyítva az álláskeresők száma egy csökkenő tendenciát mutat, de a 8 

általános iskolai végzettségűeknél közben egy emelkedés tapasztalható. 

130. táblázat 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 2008-2013 közötti időszakban 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma 
Álláskeresési járadékra jogosultak 

Fő Fő % 

2008 42 3 7,1 

2009 24 9 37,5 

2010 19 1 5,3 

2011 12 4 33,3 

2012 26 2 7,7 

2013 23 3 13,0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

ORVOSI ELLÁTÁS 

Egy orvos látja el a felnőtt és gyermekek egészségügyi szolgáltatását.  

 

1.18 NAGYFÜGED BEMUTATÁSA 

Nagyfüged Heves Megyében, a Gyöngyösi Járás területén, Hevestől és Gyöngyöstől egyaránt 

20-25 kilométerre található. A településtől nem messze halad az M3-mas autópályától, amely 

közvetlenül megközelíthető a faluból. A legközelebbi vasúti megállóhely a szomszédos 

Ludason érhető el.  

Nagyfüged mezőgazdasági jellegű település, ennek megfelelően a helyiek jelentős része a mai 

napig gazdálkodásból él.  

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. A település jelenleg a 

Gyöngyösi Járás azon kevés települése közé tartozik, amelyek a vonatkozó jogszabály 

értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek.  

Az elszegényedés magával hozta a település elnéptelenedését is, a valaha mintegy háromezer 

fős település az utóbbi években a kétezer fős lakosságszámot sem érte el.  

 
131. táblázat 

Az utóbbi évek demográfiai változásait az alábbi táblázat mutatja be 
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Az egyes évek lakónépesség változása a 2007 évhez viszonyítva. 

Év Fő Változás 

2007 1855  

2008 1842 99% 

2009 1825 99% 

2010 1799 99% 

2011 1745 97% 

2012 1709 98% 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
132. táblázat 

Állandó népesség 2012 évben 

Korosztály 
Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

nő 31 42 73 42 58 

0-2 évesek      

0-14 éves 182 191 373 49 51 

Korosztály 
Fő % 

Nők Férfiak  Nők Férfiak 

15-17 éves 44 30 74 59 41 

18-59 éves 470 484 954 49 51 

60-64 éves 47 42 89 53 47 

65 év feletti 189 116 305 62 38 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 
133. táblázat 

Öregedési index az elmúlt években 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési Index (%) 

2001 471 280 168,2 

2008 461 365 126,3 

2009 453 364 124,5 

2010 439 370 118,6 

2011 410 377 108,8 

2012 305 373 81,8 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 

Figyelemre méltó, hogy az öregedési index 2012 évben közel felére csökkent a 2001 évhez 

viszonyítva. De 2008 évtől is egy csökkenő tendenciát mutat, ami egy pozitív tendencia.  



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

104 
 

Nagyfüged foglalkoztatottsági mutatói – halmozottan hátrányos településről lévén szó – 

országos átlag alattiak. 

Pozitív tendenciaként értékelhető azonban, hogy az utóbbi években az álláskeresők aktív 

lakossághoz viszonyított aránya kismértékű csökkenést mutatott. 

 
134. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 2008-2012 időszakban 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 778 732 1510 62 8,0 63 8,6 125 8,3 

2009 782 723 1505 82 10,5 98 13,6 180 12,0 

2010 784 710 1494 80 10,2 83 11,7 163 10,9 

2011 760 696 1456 87 11,4 81 11,6 168 11,5 

2012 750 672 1422 74 9,9 51 7,6 125 8,8 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 
135. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti megoszlásban a 2008-2011 

időszakban 

Év  2008 2009 2010 2011 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
Fő 125 170 154 155 

20 éves és fiatalabb 
fő 10 0 0 0 

% 8,0 0,0 0,0 0,0 

21-25 év 
fő 22 25 21 29 

% 17,6 14,7 13,6 18,7 

26-30 év 
fő 13 25 23 19 

% 10,4 14,7 14,9 12,3 

31-35 év 
fő 9 32 32 25 

% 7,2 18,8 20,8 16,1 

36-40 év 
fő 15 17 17 19 

% 12,0 10,0 11,0 12,3 

41-45 év 
fő 14 18 13 14 

% 11,2 10,6 8,4 9,0 

46-50 év 
fő 19 24 20 22 

% 15,2 14,1 13,0 14,2 

51-55 év fő 14 20 23 16 
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Év  2008 2009 2010 2011 

% 11,2 11,8 14,9 10,3 

56-60 év 
fő 8 9 5 11 

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

61 év felett 
fő 1 0 0 0 

% 0,8 0,0 0,0 0,0 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a legfiatalabb aktív korú munkanélküliek aránya, ezzel 

párhuzamosan némiképp csökkent a többi korosztályé. 

Az utóbbi évek sajnálatos folyamata az is, hogy folyamatosan nő a pályakezdő álláskeresők 

száma. Megfigyelhető, hogy kiemelkedő köztűk a nők aránya. 

 
136. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 2008-2011 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 146 150 296 7 4,8 10 6,7 17 5,7 

2009 160 146 306 10 6,3 11 7,5 21 6,9 

2010 153 151 304 11 7,2 6 4,0 17 5,6 

2011 141 156 297 16 11,3 12 7,7 18 9,4 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 
137. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2011 időszakban 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 125 18 14,4 59 47,2 48 38,4 

2009 180 27 15,0 83 46,1 70 38,9 

2010 163 27 16,6 74 45,4 62 38,0 

2011 168 22 13,1 79 47,0 67 39,9 
 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

 

ÓVODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉS ADATAI 
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Az óvodai ellátást a jelenleg három csoporttal működő Nagyfügedi ÁMK biztosítja. Az ÁMK 

személyi feltételei kielégítőek, nyitva tartása nyolc órát meghaladó. Az óvodába beiratkozó 

gyermekek száma évről-évre növekszik. Változatlan tendencia mellett célszerű megvizsgálni 

az óvodai csoportok számának megnövelésének lehetőségeit. 

Az iskolai feladatokat 2013-tól a KIK fenntartásában álló Nagyfügedi Arany János Általános 

Iskola látja el. 

 

 

 
138. táblázat 

Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 

Tanév 

 

Általános iskola 

1-4 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános iskola 5-

8 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános iskolások 

száma 

Napközi tanulók 

száma 

 Fő Fő Fő Fő % 

2010/2011 76 76 152 45 29,6 

2011/2012 85 63 148 60 40,5 
 

Forrás: TeIR, KSH, HEP 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A gyermekjóléti szolgálat alapfeladatait az Abasári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás látja el településen.  

A gyermekétkeztetés biztosítása továbbra is a Nagyfügedi ÁMK feladata.  

Az egyéb alapellátások a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásán keresztül kerültek 

biztosításra. 

Érdekes módon annak ellenére, hogy a településen nem működik bölcsőde, magas a bölcsődébe 

beírt gyermekek száma a településen. Sajnos kijelenthető, hogy önálló bölcsőde beindítása – 

tekintettel a település gazdasági teljesítőképességére – jelenleg nem kivitelezhető. 

A családi napközi, mint szolgáltatástársulási fenntartásban Gyöngyösön működik, 

nagyfügediek azonban az utóbbi években nem vették igénybe. 

Az egészségügyi alapellátásokhoz az idősek helyben is hozzáférhetnek. A település önálló 

gyógyszerszobával is rendelkezik.  

A szakellátások igénybevételi lehetősége Gyöngyösön biztosított.   

Az idősek nappali ellátása nem biztosított a településen, ám sajnos költségvetésünk jelenleg 

nem is teszi lehetővé a szolgáltatás megszervezését. 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

107 
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak többségét 

társulásos formában látja el.  

A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása látja el többek között a támogató 

szolgálattal, a hajléktalanok átmeneti otthonával, a családok átmeneti otthonával kapcsolatos 

feladatokat.  

Az Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat feladatain túl ellátja a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás 

feladatait is. 

TÁRSADALMI – GAZDASÁGI HELYZETE 

Nagyfüged mezőgazdasági jellegű település, ennek megfelelően a helyiek jelentős része a mai 

napig gazdálkodásból él.  

Az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt a munkanélküliek száma. A település jelenleg a 

Gyöngyösi Járás azon kevés települése közé tartozik, amelyek a vonatkozó jogszabály 

értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek.  

Az elszegényedés magával hozta a település elnéptelenedését is, a valaha mintegy háromezer 

fős település az utóbbi években a kétezer fős lakosságszámot sem érte el. 

 

ORVOSI ELLÁTÁS 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés a településen az alábbiak szerint 

biztosított:  

a) önálló háziorvosi szolgálat,  

b) önálló védőnői szolgálat,  

c) társulásos fogorvosi alapellátás.  

Az egészségügyi alapellátás – a település lakosságszámához és teljesítőképességéhez 

viszonyítottan – elfogadhatónak mondható.  

Szakellátás Gyöngyösön érhető el. 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz a járásszékhelyen biztosított a hozzáférés. 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a helyi lakosság Gyöngyösön tud hozzáférni. 

 

1.19 NAGYRÉDE BEMUTATÁSA 

Budapestről a 3. számú főúton Gyöngyös, illetve Eger felé haladva, az autópályát a Gyöngyös 

Nyugati lehajtónál elhagyva, a fővárostól mintegy 70 – Gyöngyöstől kb. 10 km-re, a Nyugati 

Mátra peremén található a település. 
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Nagyréde védett völgyben, zsákfaluként helyezkedik el. A tiszta levegő, csend- és nyugalom 

hangolja rá a pihenésre, kikapcsolódásra az ideérkező vendégeket. 

A Gyöngyössel nyugatról szomszédos települést a bora tette híressé. A falu azzal emelkedett ki 

a szomszédos települések közül, hogy az itt élők vállalkozó szellemének köszönhetően váltott, 

s elsőként kezdte el a szőlő mellett a keresettebb gyümölcsök termelését, értékesítését. Mára a 

málna, vagy a különböző mirelit áruk épp olyan híresek az országban, mint amilyen jó nevű a 

falu bora: a napjainkban Magyarországról exportált bor egytizede terem a község dűlőin. 

139. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása a 2011-2014 időszakban 

Korosztály 2011 2012 2013 2014 

0-2 évesek 65 68 74 84 

2-14 évesek 418 329 329 336 

15-17 évesek 102 108 107 101 

18-59 évesek 1802 1919 1921 1902 

60-64 évesek 251 254 244 258 

65 év felettiek 528 544 573 596 

Mindösszesen: 3166 3222 3248 3277 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Figyelemre méltó a település lakosság számának növekedése. A 2011 évhez képest 2014-ben a 

lakosság száma 111 fővel növekedett, ami 3%-ot tesz ki.  

A 2014-es évben a lakosság 66%-a tartozik a munkaképes korcsoporthoz, 18%-a a 65 év 

felettiekhez, és 3%-a a 15-17 éves korcsoporthoz. Ugyan csak 13 %-ot képvisel a gyermek 

korcsoport (0-14 évesek). 

Az öregedési index kis változásokat mutat az elmúlt 3 évben, viszont a 2011 évhez képest 

évenként növekvő tendenciával 32,6%-al magasabb értéket mutat 2014-ben. 

 
140. táblázat 

Öregedési Index a 2011-2014 időszakban, a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 65 év felettiek 0-14 évesek Öregedési Index % 

2011 528 483 109,3 

2012 544 397 137,0 

2013 573 403 142,1 

2014 596 420 141,9 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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141. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2011-2012 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 

Év Odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2011 67 49 18 

2012 58 66 -8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

142. táblázat 

Természetes szaporodás a 2011-2012 időszakban (élve születettek száma; halálozások 

száma) 

Év 
Élve születések száma 

(fő) 

Halálozások száma 

(fő) 

Természetes szaporodás 

(fő) 

2011 22 49 -27 

2012 24 31 -7 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ LÉVŐ GYEREKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

A község alapellátását végző intézmények adottak. Az óvoda mellett 16 tanteremben általános 

iskolások tanulnak, és van családi napközi is. A szabadidő eltöltésére művelődési ház, 10 ezer 

kötetes önkormányzati könyvtár és sportcsarnok, műfüves sportpálya szolgál éjszakai 

világítással. 

 

143. táblázat 

Családi napközi száma 

Igénybe vevők száma (fő) 

2011 2012 2013 2014 2015 

7 7 7 7 7 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
144. táblázat 

Óvodai és iskolai nevelés adatai 

Óvodai ellátottak száma (fő) 

2011 2012 2013 2014 2015 

87 86 81 71 90 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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145. táblázat 

Általános iskolások létszáma 

Általános iskolások létszáma (fő) 

2011 2012 2013 2014 2015 

226 220 205 214 225 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az óvodai és iskolai gyermekek száma az elmúlt években közel azonos számot mutatnak. A 

családok gyerekeiket szívesen adják és íratják helyi óvodába és iskolába. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A szociális alapszolgáltatások egy részét a Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás keretén belül látjuk el: 

- családsegítést 

- gyermekjóléti szolgáltatást 

Saját magunk gondoskodunk 1 fő családsegítő foglalkoztatásával a házi segítségnyújtásról és 1 

fő alkalmazásával a szociális étkeztetésről. 

146. táblázat 

Munkanélküliek száma az elmúlt 5 évben 

Korosztály 2011 2012 2013 2014 2015 április 

20 éves és fiatalabb 5 5 3 3 4 

21-25 évesek 14 17 6 3 9 

26-30 évesek 1 11 7 4 2 

31-35 évesek 10 6 7 5 4 

36-40 évesek 15 15 8 5 8 

41-45 évesek 12 8 18 6 7 

46-50 évesek 11 11 4 4 4 

51-55 évesek 16 18 6 2 4 

56-60 évesek 12 11 17 8 12 

61-64 évesek 0 0 3 3 4 

Összesen: 96 102 79 43 58 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A munkanélküliek száma folyamatos csökkenést mutat az elmúlt években, 2011 évhez képest 

2014-ben több mint felére csökkent.   

147. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2011-2012 időszakban 
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Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb 

végzettség 

2011 105 0 22 83 

2012 102 0 21 81 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Felnőttoktatást a településen nem szerveztek az elmúlt időszakban. 

 
148. táblázat 

Orvosi ellátás 

Év Felnőttek és gyermekek részére Fogorvosi ellátás 

2011 2 1 

2012 2 1 

2013 2 1 

2014 2 1 

2014 2 1 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

1.20 PÁLOSVÖRÖSMART BEMUTATÁSA 

Pálosvörösmart az Észak-Magyarországi régióban, Heves megyében a Mátraalján, a Sár-hegy 

(500 m) mellett, a Mátra déli lejtőjén fekszik. Budapesttől 87 km-re, Egertől 42 km-re, az M3-

as autópályától 18 km-re található. Közigazgatásilag határos települések: Gyöngyös város 10 

km, Abasár 2 km, Markaz 6 km. Pálosvörösmart Abasártól elszakadva 2006-tól önálló 

település, 1950 és 2006 között Abasár része volt. A környező települések és Pálosvörösmart is 

jól és gyorsan megközelíthetők, a tömegközlekedési kapcsolat (autóbusz) megoldott, 

valamennyi környező településre szilárd burkolatú, pormentes úton juthatunk el, de elérhetjük 

őket földutakon is, sőt Gyöngyösre és a Mátrába a Sár-hegyről jelölt turistaút is vezet. 

 

A község legjelentősebb vízfolyása a Bene-patak, amely a Mátrából Mátrafüred irányából 

érkezik, a Sár-hegy és a Mátra határvonalán folyik, mély patakvölgyet alakít ki magának. 

Külterületen megemlíthető a Tekeres-patak, amelynek a forrásvidéke érinti a települést, 

valamint a Csurgó-patak. A község területén, több helyen folyt kőbányászat, itt kitermelt követ 

házak és pincék építésére használták fel. 
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149. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (férfi, nő) 2015 január 1-i állapotnak megfelelően 

Korosztály Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) 

0-2 évesek 8 8 16 

2-14 évesek 39 39 78 

15-17 évesek 3 8 11 

18-59 évesek 183 196 379 

60-64 évesek 26 29 55 

65 év felettiek 58 82 140 

Összesen: 317 362 679 

Forrás: (KSH 2015.jan.1.), Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A 2015 január 1-i állapotot vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság 64%-a tartozik a 

munkaképes korcsoporthoz, 20%-a a 65 év felettiekhez, és 2%-a a 15-17 éves korcsoporthoz. 

Ugyan csak 14 %-ot képvisel a gyermek korcsoport (0-14 évesek). 

 

 
150. táblázat 

Öregedési Index a a 2008-2012 időszakban, a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma  

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma 

Öregedési index (%) 

2008 126 86 146,5 

2009 127 85 149,4 

2010 130 81 160,5 

2011 131 82 159,8 

2012 128 90 142,2 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

 
151. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2008-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás, elvándorlás) 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2008 25 13 12 

2009 20 19 1 

2010 20 16 4 

2011 9 11 -2 
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2012 17 4 13 

2013 28 33 -5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

 

 
152. táblázat 

Természetes szaporodás a 2008-2013 időszakban (élve születések száma, halálozások 

száma) 

Év Élve születések száma (fő) 
Halálozások száma 

(fő) 

Természetes 

szaporodás (fő) 

2008 3 4 -1 

2009 3 3 0 

2010 6 6 0 

2011 1 4 -3 

2012 2 5 -3 

2013 5 9 -4 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYEREKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK 

A településen iskola nem működik, csak óvoda. (Pálos Óvoda) 

Óvodai gyerekek létszáma: 

 2013. 16 fő 

 2014. 16 fő 

 2015. 13 fő 

Kihasználtság 70%. 

 

FOGLALKOZTATÁS 

153. táblázat 

Munkanélküliek száma az elmúlt 6 évben 

Korosztály 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

20 évesnél fiatalabb 1 0 0 0 5 0 

21-25 év 5 6 2 3 4 1 

26-30 év 5 1 7 4 1 1 

30-35 év 4 2 5 4 4 0 

36-40 év 3 2 4 4 4 0 

41-45 év 3 0 3 2 1 1 
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46-50 év 4 0 2 2 0 2 

51-55 év 5 4 3 1 6 0 

56-60 év 6 4 3 1 2 0 

61-64 év 1 1 1 1 0 0 

Összesen: 37 20 30 22 27 5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

A nyilvántartott munkanélküliek száma évről évre kisseb-nagyobb ingadozásokkal 

folyamatosan csökken. Viszont az látható, hogy a legjobban érintett korosztályok a 21-40 

évesek és az 51-60 évesek.    

154. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint az elmúlt 2 évben 

Év 2013 2014 

8. általánosnál kevesebb 0 0 

8 általános 4 1 

Szakmunkás  4 2 

Szakiskola 0 1 

Szakközépiskola 13 1 

Főiskola 2 0 

Egyetem 1 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Visonta-Pálosvörösmart Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás. 

A településen házi segítségnyújtás nincs, de van szociális étkeztetés házhoz szállítással. 

 

TÁRSADALMI – GAZDASÁGI HELYZETE 

A település alapvetően mezőgazdasági jellegű, jelentős ipari – gazdasági tevékenység a 

területén nem folyik. A településen jellemző még a szőlőtermesztés és a borászat.  

Vállalkozások száma: 9 

- a vállalkozásoknál foglalkoztatott létszám: 35 fő 

Orvosi ellátás 

Önálló orvosi körzet-helyettesítő orvossal. 

 

1.21 SZŰCSI BEMUTATÁSA 

Szűcsi község Heves megye nyugati részén a Nyugat-Mátrában, Gyöngyöstől nyugati irányban 

15 km-re, az Ágói patak völgyében fekszik. 
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Szűcsi szép természeti tájban helyezkedik el, 1738 ha-os területe dombos, lankás átmenet a 

középhegységből a medencedombságba, amely kedvez a szőlőtermelésnek. A település a 

Mátrai borvidék része. 

A Gyöngyösi járáshoz tartozó település a tanácsrendszer alatt mindvégig önálló tanácsú község 

volt. 1990 óta önkormányzattal rendelkezik. 2007-ben Rózsaszentmárton és Szűcsi község 

iskolafenntartó társulást hozott létre óvoda és iskola közös működtetésére, mely 2012. 

December 31-ig működött. Ezt követően a szűcsi óvoda önkormányzati, az iskola KLIK 

fenntartás alá került. 

 

155. táblázat 

Az egyes évek lakónépesség számának változása a 2007 évhez viszonyítva 

Év Fő Változás 

2007 1625  

2008 1605 99% 

Év Fő Változás 

2009 1591 99% 

2010 1578 99% 

2011 1563 99% 

2012 1568 100% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
156. táblázat 

Állandó népesség 2011 évben 

Korosztály 
Fő % 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi 

0-2 évesek   52   

0-14 éves 111 103 214 52 48 

15-17 éves 24 28 52 46 54 

18-59 éves 456 464 920 50 50 

60-64 éves 64 56 120 53 47 

65 év feletti 202 95 297 68 32 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A 2011-es adatok szerint a településen a munkaképes korú (18-65 éves) lakosság dominál az 

állandó népesség 63%-a. A 65 év felettiek aránya 18%. A 15-17 évesek aránya 3% és a gyermek 

korosztály 16%-t képvisel. 
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157. táblázat 

Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 260 241 107,9 

2008 282 214 131,8 

2009 285 215 132,6 

2010 284 211 134,6 

2011 297 214 138,8 

2012 278 216 128,7 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A településen jellemző az időskorúak elnőiesedése, több az idős nő, mint a férfi. A 

lakónépesség száma 1960-ban 2032 fő volt, mely a negatív jelű természetes szaporodásnak és 

a munkalehetőség hiánya miatti elvándorlás következtében 1603 főre csökkent. 

 

158. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2008-2011 időszakban 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2008 26 29 -3 

2009 20 31 -11 

2010 19 35 -16 

2011 23 32 -9 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
159. táblázat 

Természetes szaporodás a 2008-2012 időszakban 

Év 
Élve születések 

száma (fő) 

Halálozások 

száma(fő) 

Természetes 

szaporodás (fő) 

2008 12 23 -11 

2009 20 25 -5 

2010 18 18 0 

2011 16 17 -1 

2012 18 26 -8 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A 2011. évi népszámlálási adatok alapján az 1582 fő lakosságból a foglalkoztatottak száma 608 

fő, munkanélküli 77 fő, inaktív 565 fő, eltartott 332 fő volt. 

 

160. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma a 2008-2012 időszakban 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2008 579 570 1149 33 5,7 42 7,4 75 6,5 

2009 564 451 1015 41 7,3 56 12,4 97 9,6 

2010 556 563 1119 34 6,1 46 8,2 80 7,1 

2011 544 548 1092 39 7,2 40 7,3 79 7,2 

2012 518 523 1041 37 7,1 40 7,6 77 7,4 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
161. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint a 2008-2012 időszakban 

Év  2008 2009 2010 2011 2012 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
fő 75 97 80 79 77 

20 éves és fiatalabb fő 2 0 3 1 3 

% 2,7 0,0 3,8 1,3 3,9 

21-25 év fő 8 10 10 9 6 

% 10,7 10,3 12,5 11,4 7,8 

26-30 év fő 6 11 4 10 5 

% 8,0 11,3 5,0 12,7 6,5 

31-35 év fő 11 16 11 9 8 

% 14,7 16,5 13,8 11,4 10,4 

36-40 év fő 7 18 10 10 12 

% 9,3 18,6 12,5 12,7 15,6 

41-45 év fő 14 9 11 9 16 

% 18,7 9,3 13,8 11,4 20,8 

46-50 év fő 10 15 16 9 7 

% 13,3 15,5 20,0 11,4 9,1 

51-55 év fő 11 11 7 11 9 

% 14,7 11,3 8,8 13,9 11,7 

56-60 év fő 6 7 8 11 11 

% 8,0 7,2 10,0 13,9 14,3 
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61 év felett fő 0 0 0 0 0 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Szinte valamennyi korosztály érintett, de a legjobban a 31-60 év közötti korosztályok. Ezen 

belül is a legmagasabb arányt mutatnak a 36-40 és a 41-45 évesek korosztályai. 

 

 
162. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 2008-2012 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 101 111 212 1 1,0% 2 1,8% 3 1,4 

2009 99 102 201 1 1,0% 3 2,9% 4 2,0 

2010 96 98 194 3 3,1% 6 6,1% 9 4,6 

2011 96 95 191 0 0,0% 4 4,2% 4 2,1 

2012 88 88 176 11 12,5% 5 5,7% 16 9,1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
163. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2012 időszakban 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb 

végzettség 

Fő fő % fő % fő % 

2008 75 1 1,3 33 44,0 41 54,7 

2009 97 1 1,0 32 33,0 64 66,0 

2010 80 1 1,3 32 40,0 47 58,8 

2011 79 0 0,0 31 39,2 48 60,8 

2012 77 1 1,3 29 37,7 47 61,0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ LÉVŐ GYEREKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK 

164. táblázat 

Óvodai nevelés adatai 

Óvodai ellátottság db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 
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Hány településről járnak be a gyerekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 55 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje  06h-tól 17h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama július 1 – augusztus 5 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kiegészítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
165. táblázat 

Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Összesen 

Székhely       

Az intézménybe beíratott 

gyermekek száma 

23 7 8 16 1 55 

Más településekről bejáró 

gyermekek száma 

0 0 1 0 0 1 

Az intézménybe beíratott, 20%-

ot meghaladóan hiányzott 

gyermekek száma (az adott 

évtől eltelt időszakra vetítetten) 

11 4 3 3 0 21 

A beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 

5 5 2 0 0 12 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos 

helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Tagóvoda       

Az intézménybe beíratott 

gyermekek száma 

0 0 0 0 0 0 

Más településekről bejáró 

gyermekek száma 

0 0 0 0 0 0 

az intézménybe beíratott, 20%-

ot meghaladóan hiányzott 

gyermekek száma (az adott 

évtől eltelt időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos 

helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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166. táblázat 

Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 

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 48 47 95 0 0,0 

2011/2012 49 46 95 0 0,0 

2012/2013 50 54 104 0 0,0 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Felnőttoktatás 

Felnőttoktatásban az elmúlt években nem vett részt senki. Újabb adat nem áll rendelkezésre. 

  SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Az óvodában és az általános iskolában elvégezhető fejlesztések helyben történnek. Egyébként 

társulási formában és megyei szinten biztosított. Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelem 

szintén társulási formában biztosított. 

A gyermekétkeztetés az önkormányzati konyhán keresztül biztosított. Ingyenes tankönyv 

ellátást a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesültek kapnak. 

A szociális étkeztetést az önkormányzat a saját tulajdonában lévő konyháján keresztül 

biztosítja. Az egyéb szociális gondoskodáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat a Gyöngyös 

Körzete Kistérségi Társulás intézményei biztosítják. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE  

A településen kevés a munkalehetőség. Önkormányzati alkalmazotti körben, szolgáltatásokban, 

kereskedelemben dolgoznak az emberek. Az aktív korosztály zöme naponta ingázik lakhelye 

és munkahelye között. A lakók saját tulajdonú ingatlanokban laknak, kiegészítő 

tevékenységként szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkoznak. A lakosság helyzete 

folyamatosan romlik. Ipari üzemek nincsenek. Az ingázók Visontán, valamint nagyobb vidéki 

cégeknél, mint pl. Bosch, Samsung, illetve Budapesten találtak munkát. 
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ORVOSI ELLÁTÁS  

A településen felnőttek és gyermekek részére házi orvosi szolgálat működik, az egészségügyi 

alapszolgáltatásokhoz biztosított a hozzáférés. Szakorvosi ellátás, fejlesztő és rehabilitációs 

ellátás a Gyöngyösi Kórházban, illetve a kijelölt megyei kórháznál biztosított kistérségi szinten.  

 

1.22 VÁMOSGYÖRK BEMUTATÁSA 

Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik. Az Alföldön, a Gyöngyösi-síkon 

található, a Rédei-Nagy-patak és a Gyöngyös-patak mellett. Budapesttől kb. 90 km-re fekszik. 

Szomszédos települései: dél-délkelet felől Jászárokszállás (kb. 7 km), kelet felől Adács (kb. 5 

km), északnyugat felől Atkár (kb. 5 km). Vasúti csomópont. Vonattal a MÁV 80-as számú 

Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely, a 85-ös számú Vámosgyörk-Gyöngyös és a 86-os 

számú Vámosgyörk–Újszász–Szolnok-vasútvonalain érhető el. Közúton Gyöngyöstől 14 km-

re délre fekszik Jászárokszállás irányába, Atkár után. A közúti tömegközlekedést főleg a Mátra 

Volán Zrt. autóbuszai látják el, de érinti a települést a Jászkun Volán Zrt., a Volánbusz Zrt., a 

Kunság Volán Zrt. és az Agria Volán Zrt. néhány járata is. 

167. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) 2014 évben 

Korcsoport Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) 

0-2 évesek 21 25 46 

2-14 évesek 128 95 223 

15-17 évesek 35 24 59 

18-59 évesek 553 520 1073 

60-64 évesek 58 69 127 

65 év felettiek 155 326 481 

Összesen 944 1048 1992 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A 2014-es adatok szerint a településen a munkaképes korú lakosság aránya 61%, a lakosság 

24%-a 65 év feletti.   A 15-17 évesek aránya 2% és a gyermek korosztály 13%-t képvisel. 

 
168. táblázat 

Öregedési Index az előző 6 évre visszamenőleg a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 2009-2014 között 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gy%C3%B6ngy%C3%B6si-s%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9dei-Nagy-patak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s-patak_(Gy%C3%B6ngy%C3%B6s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lkelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz%C3%A1roksz%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kelet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89gt%C3%A1j
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_%C3%81llamvasutak_Zrt.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hatvan%E2%80%93Miskolc%E2%80%93Szerencs%E2%80%93S%C3%A1toralja%C3%BAjhely/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mosgy%C3%B6rk%E2%80%93Gy%C3%B6ngy%C3%B6s-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1mosgy%C3%B6rk%E2%80%93%C3%9Ajsz%C3%A1sz%E2%80%93Szolnok-vas%C3%BAtvonal
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz%C3%A1roksz%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Atk%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szkun_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vol%C3%A1nbusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kuns%C3%A1g_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agria_Vol%C3%A1n
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Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2009 504 236 213,6 

2010 501 239 209,6 

2011 498 258 193,0 

2012 495 243 203,7 

2013   192,5 

2014 481 269 178,8 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

A 2013 évre csak az öregedési index adata áll rendelkezésre. Az látható, hogy az öregedési 

index pozitív javulást mutat az elmúlt években. 

 
169. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2009 98 35 63 

2010 94 55 39 

2011 165 42 123 

2012 213 40 173 

2013 89 56 33 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
170. táblázat 

Természetes szaporodás az elmúlt 6 évben (élve születettek száma; halálozások száma) 

Év Élve születések száma Halálozások száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2009 8 74 -66 

2010 15 79 -64 

2011 11 75 -64 

2012 15 40 -25 

2013 12 43 -31 

2014 12 38 -26 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

Tulipán Óvoda: Vámosgyörk, Kossuth L. út 10. gyermeklétszám: 59 fő  

Kihasználtság: 100% 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

123 
 

Katolikus Általános Iskola: Vámosgyörk, Kossuth L. út 6. Gyermeklétszám: 137 fő 

Kihasználtság: 86% 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A gyöngyösi KISTÉRSÉGI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KERETÉBEN működik. 

- szociális alapszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 

- Gyermekjóléti alapellátások és a hozzá kapcsolódó intézmények  

 

171. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma az elmúlt 6 évben 

Év 

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 607 525 1132 41 6,8% 66 12,6% 107 9,5% 

2010 600 625 1225 31 5,2% 44 7,0% 75 6,1% 

2011 613 656 1269 39 6,4% 31 4,7% 70 5,5% 

2012 620 659 1279 42 6,8% 29 4,4% 71 5,6% 

2013 620 659 1279 37 5,9% 55 8,3 % 92 7,1 % 

2014 616 644 1260 11 1,7% 17 2,6 % 28 2,2% 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A nyilvántartott álláskeresők számában is folyamatos javulás látható. 2014 évben a 2009 évhez 

viszonyítva 7,3%-al alacsonyabb értéket mutat, miközben a 15-64 év közötti lakónépesség 128 

fővel ( 11%-al ) növekedett.  

172. táblázat 

Munkanélküliek száma a 2011-2014 időszakban 

Korosztály 2011 2012 2013 2014 

20éves és fiatalabb 1 71 1 1 

21-25 éves 12 11 13 3 

Korosztály 2011 2012 2013 2014 

26-30 éves 9 7 5 3 

31-35 évesek 4 6 13 8 

36-40 évesek 7 11 11 4 
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41-45 évesek 10 4 10 1 

46-50 évesek 10 12 11 3 

51-55 évesek 13 8 13 2 

55-60 évesek 4 10 12 3 

61-64 évesek 0 2 3 0 

Összesen: 70 142 92 28 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

A munkanélküliek számának magasabb csökkenése 2014 évben valószínű a 

közfoglalkoztatással is összefüggő. Az viszont látható, hogy a legjobban érintett korosztályok 

a 21-25 évesek, és a 31-60 évesek korosztályai voltak a 2011-2013-as években. 

173. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2010-2014 időszakban 

Iskolai végzettség 2010 2011 2012 2013 2014 

8 általános  22 27 25 36 4 

8 általánosnál 

magasabb 
51 43 46 56 24 

8 általánosnál 

alacsonyabb 
2 0 0 0 0 

Összesen 75 70 71 92 28 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
174. táblázat 

Pályakezdők/álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség számához viszonyítva az elmúlt 

6 évben 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 128 128 256 4 3,1 7 5,5 11 4,3 

2010 123 157 280 1 0,8 3 1,9 4 1,4 

2011 124 157 281 3 2,4 2 1,3 5 1,8 

2012 131 147 278 3 2,3 2 1,4 5 1,8 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő  Fő Fő  Fő Fő  
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2013 131 147 278 3 2,3 2 1,3 5 1,8 

2014 136 141 276 3 2,3 2 1,3 5 1,8 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma: 

Az elmúlt években a településen nem szerveztek felnőttoktatást 

 
175. táblázat 

Álláskeresési segélyben résztvevők száma az elmúlt 6 évben 

Év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma (fő) 
Segélyben részesülők (fő) 

Segélyben 

részesülők % 

2009 1132 2 0,17 

2010 1225 10 0,81  

2011 1269 11 0,86  

2012 1279 1 0,07  

2013 1279 3 0,023 

2014 1260 1 0,07 

Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE  

98 gazdasági társaság működik a településen 

 a mezőgazdaságra a szántóföldi növénytermesztés – kukorica, búza, napraforgó, repce 

jellemző 

 a vállalkozásoknál foglalkoztatott létszámra vonatkozóan nem áll adat rendelkezésre. 

 

Orvosi ellátás 

A háziorvosi ellátást a településen vállalkozó háziorvos látja el. 

 

 

 

 

1.23 VÉCS BEMUTATÁSA 

Vécs község, a Keleti Mátra lábánál Heves megyében egy völgyben helyezkedik el, félúton 

Gyöngyös és Eger között, kb. 30 km-re Kisnána és Domoszló települések szomszédságában. A 
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települést két patak a Tarnóca és Dolina színesíti, mely a településen fut egybe.  A település 

közigazgatási területe 2566 ha, az állandó lakosok száma 664 fő, a lakások száma 374.  

A település 20-30 km-es körzetében három város is található, Eger, Gyöngyös és Verpelét. 

Emellett 15 km-re a községtől található a Mátrai Erőmű, mely munkát biztosít sok embernek a 

településen. Vécs csak közúton közelíthető meg, a legközelebb eső vasútállomás Verpeléten, 

repülőtér Budapesten van. A település energiaellátottsága kielégítő, a víz, gáz, áram, valamint 

a telekommunikációs csatornák is mindenki számára elérhetőek. Viszont a szennyvízhálózat 

még nincs kiépítve a településen. 

176. táblázat 

A lakónépesség számát a 2007-2011 időszakra vonatkozóan az alábbi táblázat mutatja 

Év Fő Változás 

2007 659  

2008 638 96% 

2009 622 94% 

2010 595 90% 

2011 578 87% 

 Forrás: TeIR, Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A lakónépesség folyamatos csökkenést mutat, évente 2-3%-al csökkent. 

A következő táblázat bemutatja 2015.01.01. állapotnak megfelelő, a településen bejelentett 

lakóhellyel rendelkező állandó népességet kor és nem szerint. 

177. táblázat 

Állandó népesség 

Korosztály 
Fő % 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

0-2 évesek 10 8 18 55 45 

0-14 évesek 52 47 99 52 48 

15-17 évesek 14 8 22 63 37 

18-59 évesek 168 180 348 48 52 

60-64 évesek 22 22 44 50 50 

65 év feletti 93 58 151 61 39 

Összesen: 359 323 682 52 48 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 
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A népesség 57%-a a munkaképes korosztályhoz tartozik, 23%-a 65 év feletti, 3%-a 15-17 éves 

korosztálybeli és a gyermekek (0-14 évesek) aránya 17%. 

A népességszerkezeten belül az öregedési index magas. 2008. évhez viszonyítva az egyes 

években az idősek száma kismértékű csökkenést mutat. 

 

178. táblázat 

Öregedési index a 2008-2013 időszakban 

Év 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2008 176 109 161,5 

2009 162 115 140,9 

2010 154 105 146,7 

2011 146 104 140,4 

2012 149 104 143,3 

2013 152 96 158,3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 
179. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2008-2013 időszakban 

Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2008 28 33 -5 

2009 20 17 3 

2010 22 35 -13 

2011 27 35 -8 

2012 23 16 7 

2013 12 19 -7 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 
180. táblázat 

Természetes szaporodás a 2008-2013 időszakban 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2008 8 11 -3 

2009 8 16 -8 

Év Élve születések száma Halálozások száma Természetes szaporodás (fő) 

2010 4 16 -12 

2011 5 20 -15 

2012 7 7 0 

2013 2 12 -10 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A táblázatokban bemutatott demográfiai adatok azt mutatják, hogy Vécs község demográfiai 

helyzetét 2007. évtől folyamatos lakosságcsökkenés jellemzi, illetve 2010. évtől egy intenzív 

migrációs folyamat. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

A település gyermekei az alacsony iskolakorú gyermekszám miatt a szomszédos települések 

(Kisnána, Domoszló) iskoláiba járnak. 

Az óvodáskorú gyermekek a „Kisvakond” tagóvodában tölthetik mindennapjaikat. Az óvodai 

férőhelyek száma 25, az óvodai létszám 20 fő. A kihasználtság 80% 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Az önkormányzat szociális intézményt, idősek klubját nem tart fenn.  

A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtást a Gyöngyösi Kistérségen keresztül látja el. 

A gyermekjóléti alapellátást szintén a Gyöngyösi Kistérségen keresztül látja el. 

 

181. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 évesek számához viszonyítva a 2008-

2013 időszakban (férfi, nő bontásban) 

Év 

15-64 év közötti lakónépesség 

(fö) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 217 211 428 23 10,6 20 9,5 43 10,0 

2009 219 176 395 19 8,7 32 18,2 51 12,9 

2010 213 212 425 18 8,5 35 16,5 53 12,5 

2011 206 207 413 29 14,1 33 15,9 62 15,0 

2012 214 207 421 24 11,2 21 10,1 45 10,7 

2013 203 210 413 28 13,8 26 12,4 54 13,1 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

 

182. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint a 2008-2013 időszakban 

Év  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

Fő 43 51 53 62 45 54 
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Év  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 3 1 2 2 1 

% 9,3 5,9 1,9 3,2 4,4 1,9 

21-25 év 
fő 9 9 14 10 3 6 

% 20,9 17,6 26,4 16,1 6,7 11,1 

26-30 év 
fő 8 7 3 8 7 7 

% 18,6 13,7 5,7 12,9 15,6 13,0 

31-35 év 
fő 5 6 8 10 3 4 

% 11,6 11,8 15,1 16,1 6,7 7,4 

36-40 év 
fő 5 13 11 6 6 6 

% 11,6 25,5 20,8 9,7 13,3 11,1 

41-45 év 
fő 2 3 5 8 7 10 

% 4,7 5,9 9,4 12,9 15,6 18,5 

46-50 év 
fő 5 2 5 8 7 6 

% 11,6 3,9 9,4 12,9 15,6 11,1 

51-55 év 
fő 4 5 5 8 7 8 

% 9,3 9,8 9,4 12,9 15,6 14,8 

56-60 év 
fő 1 3 1 2 3 5 

% 2,3 5,9 1,9 3,2 6,7 9,3 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 1 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A településen tartós munkanélküliek száma magas. Az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy 

folyamatosan növekszik. 

 
183. táblázat 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma a 2008-2013 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 43 45 88 3 7,0 2 4,4 5 5,7 

2009 47 45 92 4 8,5 2 4,4 6 6,5 

2010 45 46 91 5 11,1 2 4,3 7 7,7 

2011 40 40 80 1 2,5 2 5,0 3 3,8 

2012 47 48 95 2 4,3 1 2,1 3 3,2 

2013 45 46 91 0 0,0 3 6,5 3 3,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 
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184. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2008-2013 időszakban 

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 43 7 16,3 21 48,8 15 34,9 

2009 51 13 25,5 23 45,1 15 29,4 

2010 53 9 17,0 23 43,4 21 39,6 

2011 62 9 14,5 31 50,0 22 35,5 

2012 45 6 13,3 21 46,7 18 40,0 

2013 54 7 13,0 29 53,7 18 33,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

A településen a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők vannak közel 50%-os arányban a 

nyilvántartott álláskeresők között. A magasabb végzettségűek aránya 23% és 40% között van a 

többi a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek 13-25% közötti aránnyal. 

 

Felnőttoktatásban résztvevők 

A település munkanélküli lakossága számára felnőttoktatásra nem volt lehetőség. A jövőben 

alacsony képzettséggel rendelkező munkanélküliek számára a Munkaügyi Központtal 

együttműködve, e réteg igényfelmérését követően felnőttképzési lehetőség felkutatása merülhet 

fel e probléma megoldásaként. 

 

 Társadalmi-gazdasági helyzete 

A településen ipari létesítmény nincs, a tartós keresletet biztosító, fejlődés alapját képező 

iparosodás elmaradt. A községben néhány kisebb vállalkozás működik, azonban 

mezőgazdasági termelés folyik. Állattartással két vállalkozó foglalkozik, szarvasmarhákat, 

juhokat és fácánokat tenyésztenek. A térség legnagyobb foglalkoztatója a Mátrai Erőmű Zrt. 

Az erőműbe a településről biztosított a közvetlen közlekedés, mely kedvező feltétel miatt az 

aktív korú lakosság jelentős részének biztosít munkahelyet. 

 

Orvosi ellátás 
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A településen biztosított a helyi lakosság számára az orvosi alapellátás, azonban gyermekorvosi 

rendelés nincs. Betöltetlen orvosi praxis a községben nincs. Szakellátásra Gyöngyösön van 

lehetőség. 

Az egészségügyi ellátás az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatok 

tekintetében: 

 háziorvosi, 

 védőnői ellátás 

biztosított. 

A háziorvosi ellátás heti két alkalommal, délelőtt érhető el a településen. 

A településen a gyógyszertár hetente két alkalommal van nyitva. Fogorvosi szolgáltatás 

felnőttek és gyermekek számára helyben nem biztosított. A település lakossága Domoszlóra jár 

fogorvoshoz. 

 

1.24 VISONTA BEMUTATÁSA 

Visonta község a Mátra lábánál, a Bene-patak és az ezzel párhuzamosan futó Mátra-patak 

mentén elterülő település, pár száz méterre a 3-as számú főúttól és alig 10 km-re Gyöngyöstől. 

Közúton személygépkocsival illetve autóbusszal könnyen megközelíthető. Ez az adottság 

kedvező hatása is befolyásolta, hogy az elmúlt időszakban többen költöztek Visontára a közeli 

városból. Visonta külterületén jellemzően szőlőültetvény és szántó található, a lakosság nagy 

része a mai napig is foglalkozik szőlőműveléssel.  

A község határában helyezkedik el a Mátrai Erőmű Zrt, amely nagyban befolyásolta és ma is 

jelentősen meghatározza a község életét.  

1960-as években, a község határában és a település alatt közvetlenül feltárt szénmezők a 

lakosok korábbi életét alapjaiban változtatták meg. Ebben az időszakban felmerült a falu 

áttelepítésének illetve felszámolásának terve, ezért építési tilalmat rendelteltek el a településen. 

Ez a bizonytalanság nagyon sok visontai lakost arra ösztönzött, hogy más településeken 

építkezzen vagy vásároljon lakást, jellemző volt a településre az elvándorlás. Nagyobb 

többségében a fiatalabbak kezdtek új életet más településen, az idősebbek ragaszkodtak a régi, 

megszokott környezetükhöz. A tíz éves építési tilalom feloldása után 1970. nyarán újra 

megindult a családi lakóházak építése. 

Ma már az 1186 lélekszámú település az 1990. évtől nagyon nagy változáson ment keresztül. 
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185. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő) a 2009-2013 időszakban 

Korosztály 
2009 2010 2011 2012 2013 

ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő ffi nő 

0-2 évesek - - - - - - - - - - 

0-14 évesek 77 85 85 88 84 85 88 86 95 93 

15-17 évesek 15 19 14 24 19 25 19 20 21 13 

18-59 évesek 268 426 358 357 357 366 354 358 350 364 

60-64 évesek 28 30 27 35 36 40 28 43 36 45 

65 év felettiek 59 127 61 129 61 125 66 124 66 127 

Összesen: 447 687 545 633 557 641 555 631 568 642 

Mindösszesen: 1134 1178 1198 1186 1210 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A település lakosságának száma folyamatosan növekszik. Ez azzal magyarázható, hogy a 

Visontán működő Mátrai Erőmű Zrt. , mint munkáltató vonzereje meghatározó szereppel bír. 

Ha megnézzük a táblázatot, akkor észrevehető, hogy a 18-59 éves korosztály mutatja a 

növekedést leginkább, vagyis a munkaképes korosztály nagyobb része. 2013-ban a lakosság 

66%-ka tartozik a munkaképes korosztályhoz, 15%-a 65 év feletti, 3%-a 15-17 évesek és 16%-

a 0-14 éves korosztály.   

 
186. táblázat 

Öregedési index a 2009-2013 időszakban 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2009 186 162 114,8  

2010 190 173 109,8 

2011 186 169 110,1 

2012 190 174 109,2 

2013 193 188 102,7  

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az öregedési index folyamatos csökkenést mutat, ami azzal magyarázható, hogy a fiatal korúak 

száma nagyobb arányban  növekedett, mint a 65 év felettiek száma.  

 
187. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2009-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 
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Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Odavándorlás 53 65 56 35 39 

Elvándorlás 28 21 29 35 22 

Egyenleg 25 44 27 0 17 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A belföldi vándorlások pozitív egyenlege is azt igazolja, hogy a település vonzereje 

meghatározó. 

 
188. táblázat 

Természetes szaporodás a 2009-2013 időszakban (élve születettek száma; halálozások 

száma) 

Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Élve születettek száma 7 8 6 13 13 

Halálozások száma 15 9 19 25 11 

Természetes szaporodás -8 -1 -13 -12 2 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA, KIHASZNÁLTSÁGUK. 

A településen található intézmények minden korosztály ellátottságát biztosítják.  

Kétcsoportos, 50 férőhelyes óvoda és konyha működik a településen. A közeljövőben új, 

korszerű konyha épül, mely a mai elvárásoknak mindenben megfelel. Ezzel párhuzamosan az 

Óvodában felszabaduló helyen korszerű tornaszoba és logopédiai szoba is a közeljövőben épül 

ki. 

A 8 osztályos általános iskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került, de az intézmény 

működtetését továbbra is az Önkormányzat vállalta magára.  

Az iskola mellett tornacsarnokkal (tanuszodával, tornateremmel, szaunával, szoláriummal, 

edzőteremmel ellátva) is rendelkezik az Önkormányzat, melyet az iskolás és óvodás gyermekek 

mellett a lakosok is igénybe vehetnek.  

Megtalálható még a településen könyvtár, kultúrház, idősek napközi otthona. Az egészségügyi 

ellátást házi orvos, fogorvos, védőnői szolgálat, fiókgyógyszertár biztosítja.  

189. táblázat 

Általános iskolában tanulók száma az egyes tanévekben 

Tanév 

Általános iskola 

1-4 évfolyamon 

tanulók száma 

Általános iskola 

5-8 évfolyamon 

tanulók száma 

általános 

iskolások száma 
Napközis tanulók száma 
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fő fő fő fő % 

2009/2010 56 45 101 44 43,6 

2010/2011 51 48 99 40 40,4 

2011/2012 53 43 96 44 45,8 

2012/2013 48 46 94 44 46,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Az általános iskolások száma az egyes tanévekben számottevően nem változott. 

 
190. táblázat 

Óvodai adatok a 2009-2013 időszakra vonatkozóan 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Az idősek rendelkezésére áll az Idősek Napközi Otthona naponta 8-16 óráig. Itt szép 

környezetben tölthetik el a szabadidejüket. Az étkezés biztosított, lehet helyben fogyasztani, 

lehet elvitelre kérni illetve házhoz szállítást kérni. 

191. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya a 15-64 évesek számához viszonyítva a 2009-

2013 időszakban (férfi, nő bontásban) 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

2009 311 475 786 294 451 745 17 24 41 

2010 399 416 815 382 386 768 17 30 47 

2011 412 431 843 384 401 785 28 30 58 

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermek 

csoportok 

száma 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

száma 

Óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyógypedagógiai 

csoportok száma 

2009 - 2 50 1 37 0 

2010 32 2 50 1 33 0 

2011 35 2 50 1 32 0 

2012 45 2 50 1 33 0 

2013 44 2 50 1 32 0 
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2012 401 421 822 373 391 764 28 30 58 

2013 407 422 829 398 402 800 9 20 29 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A vizsgált időszakban a munkavállalási korúak száma növekedésével növekedett a 

foglalkoztatottak száma is. 2013-ban a munkanélküliek felére csökkentek a 2011 és 2012 

évekhez viszonyítva. 

A következő táblázat is szemlélteti a munkanélküliek számának alakulását. 

 

192. táblázat 

Munkanélküliek száma a 2009-2013 időszakban 

Év  2009 2010 2011 2012 2013 

Nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
fő 41 47 58 58 29 

20 éves és fiatalabb fő 2 1 0 5 2 

21-25 év fő 6 5 6 8 7 

26-30 év fő 8 6 8 8 6 

31-35 év fő 7 8 5 5 4 

36-40 év fő 2 8 12 4 1 

41-45 év fő 5 5 12 8 2 

46-50 év fő 4 6 3 3 3 

51-55 év fő 6 7 8 9 1 

56-60 év fő 1 1 3 8 3 

61 év felett fő 0 0 1 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

 

 

193. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint a 2009-2013 időszakban 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 
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Fő Fő % Fő % Fő % 

2009 9 0 0,0 9 0,0 0 0,0 

2010 10 1 10,0 9 90,0 0 0,0 

2011 11 0 0,0 11 100,0 0 0,0 

2012 58 2 3,4 14 24,1 42 72,4 

2013 29 1 3,4 4 13,8 24 82,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
194. táblázat 

Pályakezdők/álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség számához viszonyítva a 2009-

2013 időszakban 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 86 89 175 1 1,2% 2 2,2% 3 1,7% 

2010 91 85 176 1 1,1% 1 1,2% 2 1,1% 

2011 100 83 183 2 2,0% 1 1,2% 3 1,6% 

2012 100 77 177 5 5,0% 5 1,5% 10 1,8% 

2013 105 76 181 4 3,8% 2 2,6% 6 3,3% 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

Felnőtt oktatásban nem vettek részt. A településen az elmúlt években nem szerveztek 

felnőttképzési programokat. 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETE 

A község határában helyezkedik el a Mátrai Erőmű Zrt, amely nagyban befolyásolta és ma is 

jelentősen meghatározza a község életét.  

1960-as években a község határában és a település alatt közvetlenül feltárt szénmezők a lakosok 

korábbi életét alapjaiban változtatták meg. Ebben az időszakban felmerült a falu áttelepítésének 

illetve felszámolásának terve, ezért építési tilalmat rendelteltek el a településen. Ez a 

bizonytalanság nagyon sok visontai lakost arra ösztönzött, hogy más településeken építkezzen 

vagy vásároljon lakást, jellemző volt a településre az elvándorlás. Nagyobb többségében a 

fiatalabbak kezdtek új életet más településen, az idősebbek ragaszkodtak a régi, megszokott 
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környezetükhöz. A tíz éves építési tilalom feloldása után 1970. nyarán újra megindult a családi 

lakóházak építése. 

Az ipari beruházások idővel jótékonyan hatottak a falu életére, hiszen az itt élők megélhetését 

jelentették és jelentik az ipari területen biztosított munkahelyek, de az Önkormányzatnak is a 

fennmaradását biztosítja, falujelentős bevételi forrását a Mátrai Erőmű Zrt. által fizetett adók 

képezik. 

Önálló Polgármesteri Hivatallal rendelkeztünk az önkormányzat megalakulása óta, mely 2013. 

január 1-től a 4 település részvételével működő Visontai Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelye. 

Működik a községben posta, takarékszövetkezet valamint több kereskedelmi és vendéglátó 

egység. 

A településen minden út kiépített, aszfaltozott. A gázhálózat, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat 

az egész településen kiépített, a telefon, mobiltelefon, szélessávú internet és a kábel TV minden 

lakos számára elérhető.  

A községtől nyugatra a régi külfejtés helyén gyönyörű tó és pihenőerdő alakult ki. A technikai 

sport szerelmesei is találnak kikapcsolódási lehetőséget a község külterületén létesített 

krosszpályán és a gokart pályán. 

ORVOSI ELLÁTÁS 

A községben 1 háziorvosi körzet és 1 védőnői körzet működik, melyek a gyermekek és 

felnőttek egészségi ellátását hivatottak ellátni. Heti két alkalommal vehetik igénybe a fogorvosi 

szolgáltatást a lakosok. A településen működő fiókgyógyszertár révén heti három alkalommal, 

a háziorvosi rendelési időhöz igazodva, helyben válthatják ki gyógyszereiket az itt élők, ezzel 

is mentesítve őket a közeli városba történő beutazástól. A háziorvos a védőnővel együtt végzi 

az óvodai és iskolai szűréseket, orvosi ellátást, valamint a kötelező oltások beadását. A fogorvos 

minden évben elvégzi a gyermekek (óvodások, iskolások) fogászati szűrővizsgálatát, mely 

nagyban elősegíti a megelőzést. Havi egy alkalommal gyermek szakorvos jár ki a településre. 

Ezek az egészségügyi szolgáltatások egy épületben működnek, így mindenki egy helyen több 

szolgáltatást is igénybe vehet, az intézmény akadálymentesen megközelíthető. 

A Képviselő testület döntése alapján minden lány és fiatal nő ingyenesen kérheti a HPV elleni 

védőoltást, eddig 130 fő vette igénybe. Ezen túl az Önkormányzat tervezi ingyenes rotavírus 

elleni védőoltás bevezetését a legveszélyeztetettebb 1 éves kor alatti korosztály számára. 
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Az Önkormányzat minden évben megszervezi az Egészségnapot, amit a település minden 

lakosa ingyen igénybe vehet. Nagyon sokrétű szűrést biztosítanak az azt igénylőknek, így pl.: 

vérnyomás-, vércukor-, koleszterinszint mérés, nőgyógyászati szűrés, légzésfunkciós vizsgálat, 

szemvizsgálat, mágnes terápia, kineziológia, hallásszűrés, talpnyomás mérés és meridián torna 

is az érdeklődők rendelkezésére áll. 

A lakosság részéről egyre nagyobb érdeklődés kíséri ezeket a napokat, mindenki szívesen vesz 

részt ezeken az egészség megelőzési szűréseken. 

Az Önkormányzat saját konyhát működtet a Visontai Szivárvány Óvoda és Konyha épületén 

belül, amely az óvodai, iskolai és időskorúak étkeztetését egy megbízott dietetikussal 

egyeztetve nagy figyelmet fordít az egészséges táplálkozás megtartására. 

 

1.25 VISZNEK BEMUTATÁSA 

Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye határán fekszik. Az Alföldön, található, a Gyöngyös 

és a Szarvágy-patak mellett. Budapesttől kb. 100 km-re. Szomszédos települései: 

Jászárokszállás (kb. 2 km) és Tarnaörs (kb. 3 km). A közúti tömegközlekedést főleg a Mátra 

Volán Zrt. autóbuszai látják el.  

Visznek nevezetességei között kell megemlíteni: 

 A Csörsz árka, amely az avarokkal kapcsolatos. Az avarok itteni tartózkodását fényesen 

bizonyítja a falutól nyugatra, mintegy fél kilométerre eső, úgynevezett Kecske halom, ahol 

1939-1940-ben mintegy 50 avar sírt tártak fel s benne értékes avar régiségeket találtak. 

 A mai római katolikus templom, mint műemlék - építése a XVIII. századra tehető. 

 A Gyöngyös patakon, közvetlen a falu alatt van egy kőhíd, melynek építési idejéről nincs 

adat, a hagyomány szerint az igen erős és szép híd, a katonaság átvonuló útján, a katonaság 

által építtetett. 

 A híd mellett közvetlenül van egy vízimalom. Ez a malom is a híd építésének idején készült, 

s talán első "gépesített" erőforrása volt a falunak. 

195. táblázat 

A település lakosságának száma, kor szerinti megoszlása (népesség-bejelentett népesség), 

nem szerinti megoszlás (ffi, nő), 2014. január 1- i állapotnak megfelelően 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz-Nagykun-Szolnok_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6ngy%C3%B6s-patak_(Gy%C3%B6ngy%C3%B6s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sz%C3%A1roksz%C3%A1ll%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1tra_Vol%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%B6rsz_%C3%A1rka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avarok
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Korcsoport Férfi (fő) Nő (fő) Összesen (fő) 

0-2 évesek 13 15 28 

2-14 évesek 64 53 117 

15-17 évesek 17 10 27 

18-59 évesek 332 284 616 

60-64 évesek 43 51 94 

65 év felettiek 77 141 218 

Mindösszesen: 546 554 1100 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A település lakosságának 65%-a munkavállaló korú, 20%-a 65 év feletti, 2%-a 15-17 évesek 

korosztályát képviseli, 13% a 0-14 évesek aránya. 

 

196. táblázat 

Öregedési Index az előző 6 évre visszamenőleg a 65 év felettiek száma és a 0-14 éves korú 

állandó lakosok száma 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2009 243 151 160,9 

2010 236 144 163,9 

2011 235 148 158,8 

2012 255 141 180,9 

2013 225 141 159,5  

2014 218 145 150,3 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Az öregedési index kisebb-nagyobb változásokat mutatott a vizsgált időszakban, az viszont 

látszik, hogy az elmúlt 2 évben a csökkenés figyelemre méltó, a 2012 évhez képest 2014-ben 

16%-ot tesz ki. 

 

197. táblázat 

Belföldi vándorlások a 2008-2013 időszakban (állandó jellegű odavándorlás; elvándorlás) 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2008 33 33 0 

2009 37 34 3 

2010 18 35 -17 
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2011 26 15 11 

2012 19 14 5 

2013 14 24 -10 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
198. táblázat 

Természetes szaporodás az elmúlt 6 évben (élve születettek száma; halálozások száma) 

Év Élve születések száma (fő) Halálozások száma (fő) Természetes szaporodás (fő) 

2009 7 20 -13 

2010 5 12 -7 

2011 8 21 -13 

2012 7 19 -12 

2013 7 25 -18 

2014 5 17 -12 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A belföldi vándorlások előző évek együttes negatív hatása és a természetes szaporodás negatív 

értékei kedvezőtlen hatással voltak a település lakosságának alakulására. 

ISKOLÁK, ÓVODÁK SZÁMA, AZ OTT LÉVŐ GYERMEKEK SZÁMA. KIHASZNÁLTSÁGUK. 

Viszneki Óvoda: Visznek, Szabadság út 93.  

Gyermeklétszám: 39 fő  

Kihasználtság: 100% 

Általános Iskola: Visznek, Szabadság út 65.  

Gyermeklétszám: 107 fő 

Kihasználtság: 100% 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

A gyöngyösi kistérségi humán szolgáltató központ keretében működik. 

- szociális alapszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) 

- Gyermekjóléti alapellátások és a hozzá kapcsolódó intézmények  

 
199. táblázat 

Munkanélküliek száma az elmúlt 6 évben 

Év  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
fő 53 35 55 52 64 26 
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Év  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

20 éves és fiatalabb 
fő 1 1 1 2 1 0 

% 1,9 2,9 1,8 3,8 1,5 0,0 

21-25 év  
fő 2 2 7 5 5 3 

% 3,8 5,7 12,7 9,6 7,8 11,5 

26-30 év 
fő 6 3 4 3 3 3 

% 11,3 8,6 7,3 5,8 4,6 11,5 

31-35 év 
fő 11 8 6 6 6 0 

% 20,8 22,9 10,9 11,5 9,3 0,0 

36-40 év 
fő 4 3 5 6 10 4 

% 7,5 8,6 9,1 11,5 15,6 15,3 

41-45 év 
fő 6 6 6 5 1 1 

% 11,3 17,1 10,9 9,6 1,5 3,8 

46-50 év 
fő 5 3 7 10 13 4 

% 9,4 8,6 12,7 19,2 20,3 15,3 

51-55 év 
fő 14 5 13 11 14 4 

% 26,4 14,3 23,6 21,2 21,8 15,3 

56-60 év 
fő 4 4 5 4 11 6 

% 7,5 11,4 9,1 7,7 17,1 23 

61 év felett 
fő 0 0 1 0 0 1 

% 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 3,8 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A munkanélküliek számának csökkenésére 2014 évben leginkább a 31-40 éves korosztályhoz 

és a 46-60 éves korosztályhoz tartozó álláskeresők számainak csökkenése hatott, de ez a 

közfoglalkoztatás bevezetésének hatása is.   

200. táblázat 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma az elmúlt 6 évben 

Év 

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 365 315 680 20 5,5 33 10,5 53 7,8 

Év 

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő fő fő fő 

2010 362 406 768 15 4,1 20 4,9 35 4,6 

2011 351 406 757 22 6,2 33 8,1 55 13,5 
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2012 350 374 724 18 5,1 33 8,8 51 7,0 

2013 349 405 754 22 6,3 42 10,3 64 8,4 

2014 345 392 737 10 2,8 16 4 26 3,5 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 
201. táblázat 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint az elmúlt 5 évben 

Iskolai végzettség 2010 2011 2012 2013 2014 

8 általános 10 14 16 27 10 

8 általánosnál 

magasabb 
25 6 34 34 15 

8 általánosnál 

alacsonyabb 
0 2 1 3 1 

összesen 35 22 51 64 26 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A regisztrált munkanélküliek számaiban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek 

magasabb arányt képviselnek, mint a 8 általános iskolai végzettségűek.  

 

202. táblázat 

Pályakezdők/álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség számához viszonyítva az elmúlt 

6 évben 

Év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2009 65 157 222 1 1,5 1 0,6 2 0,9 

2010 61 92 153 0 0,0 1 1,1 1 0,7 

2011 70 90 160 3 4,3 1 1,1 4 2,5 

2012 68 87 155 1 1,5 2 2,3 3 1,9 

2013 66 88 154 1 1,51 2 2,27 3 1,94 

2014 67 80 147 0 0 1 1,25 1 0,68 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 

Felnőtt oktatásban résztvevők száma 

Az elmúlt években a felnőttoktatásban a település lakói nem vettek részt 

 

Társadalmi-gazdasági helyzete 

 

64 gazdasági társaság működik a településen 
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- a mezőgazdaságra a szántóföldi növénytermesztés – kukorica, búza, napraforgó, repce - 

jellemző 

- a vállalkozásoknál foglalkoztatott létszám 

nem áll adat rendelkezésünkre 

 

Orvosi ellátás 

A háziorvosi ellátást az önkormányzat, mint a praxis jogosultja helyettesítéssel látja el a 

településen 2010 óta. 
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A JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV 

HELYZETELEMZÉSE (JEP HE) 

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR BEMUTATÁSA 

2.1 A PROGRAMTERV KÉSZÍTÉSÉT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET RÖVID 

BEMUTATÁSA 

A Járási Esélyteremtő Programterv elkészítését Magyarország Alaptörvénye XV. cikkének, az 

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

(továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A programterv elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, 

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és 

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 
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A járás településeinek esélyegyenlőségi stratégiáinak illeszkedniük kell nem csak a hazai 

jogszabályi környezethez, hanem az EU-s és hazai releváns stratégiákhoz is, melyek az 

alábbiak: 

 Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 

megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi 

gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja a válság leküzdése, 

az uniós növekedési modell hiányosságainak megszüntetése, és az intelligensebb, 

fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételei megteremtése. 

 Nemzeti reformprogramok jelentik az Európa 2000 stratégia megvalósításának 

legfontosabb eszközeit tagállami szinten. 

 A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-

ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” 

című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés 

érdekében megfogalmazott felzárkózás – politikát helyezi középpontba, emellett 

hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztésére irányuló folyamatok megelőzése. A 

stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 

gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú 

elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését 

kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából 

releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és foglalkoztatáspolitikára, a 

vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 

 A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az 

indokolta, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek 

fejlődési esélyeit. Minden gyerekre kiterjed, de azoknak a gyerekeknek kell prioritást 

kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban 

korlátozzák fejlődésüket. 

 Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI.28.) OGY határozatot, amely a Kormány 

feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 

lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá 

a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó 

konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy 
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prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken 

keresztül kívánja megvalósítani. 

 Az Országgyűlés 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült 

dokumentumot (88/2009. (X.29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági 

korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra 

vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, 

megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint 

ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 

cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. 

(XII. 27.) Korm. határozat rendelkezet. 

2.2 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOKAT ÉRINTŐ HELYI SZABÁLYOZÁS 

RÖVID BEMUTATÁSA 

A Gyöngyösi Járás települései megalkották azokat a helyi rendeleteket, határozatokat, 

melyek tartalmazzák a szociálpolitikai feladatokat és intézkedéseket melyek az 

esélyegyenlőséget segítő programok megvalósítását segítik. A rendeletek, határozatok célja 

hogy településeken olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára 

a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális 

ellátások, szolgáltatások középpontjában a családok állnak.  

Több településnek van egymással társulás. A társulási megállapodásokban részletesen 

megtalálhatóak a társulás által ellátott feladat- és hatáskörök. 

A települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok (HEP) tartalmazzák a rendeleteket, 

határozatokat és társulási megállapodásokat, melyek az esélyegyenlőség megteremtését 

szolgálják. 

3 STRATÉGIAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

3.1 KAPCSOLÓDÁS HELYI STRATÉGIAI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI 

DOKUMENTUMOKKAL, KONCEPCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL 

A járási székhely és települései az alábbi stratégiai dokumentumokkal, koncepciókkal, 

tervekkel, programokkal rendelkeznek: 

 Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 

 Településrendezési terv 
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 Településszerkezeti terv 

 Településfejlesztési terv 

 Integrált Városfejlesztési Stratégia 

 Egészségügyi Fejlesztési Terv 

 Egészségfejlesztési Koncepció 

 Sport Koncepció 

 Ifjúsági Koncepció 

 Ifjúsági Cselekvési Program 

 Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Program 

 Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 Szociális Szolgáltatás Tervezés Koncepció 

 Szociális Szolgáltatás Szervezési Koncepció 

 Kistérségi Szociális Szolgáltatás és Tervezés Koncepció 

 Gazdasági Koncepció 

 Bűnmegelőzési Koncepció és Program 

 Költségvetési Terv 

 A KLIK-nél Köznevelés Fejlesztési Koncepció 

 Idegenforgalmi és Turisztikai Koncepció 

 Gyöngyös Város Stratégiája a Kábítószer-probléma Visszaszorítására 

 Gyöngyös Város Önkormányzata Anti-szegregációs Terve 

 Kistérségi Többcélú Társulások Esélyegyenlőségi Terve 

 Gyöngyös város Éghajlatváltozási Stratégiája 

 Gyöngyös Város Környezetvédelmi Programja 

A települések illetve járás és térség fent említett tervei, koncepciói, stratégiai fő céljuk mellett 

szolgálják az esélyegyenlőség megvalósítását is. 

3.2 A JÁRÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TÉRSÉGI, TÁRSULÁSI 

KAPCSOLÓDÁSAINAK BEMUTATÁSA 

A Mötv. 87. §-a értelmében a járás önkormányzatainak képviselő testületei megállapodhatnak 

abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármesterek és a 

jegyzők államigazgatási feladat- és hatáskörük hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
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A társulások esetén a társulási együttműködési megállapodásokban rögzített feladatok 

tekintetében kell feltárni a problémákat és meghatározni a szükséges intézkedéseket. A 

Gyöngyösi Járásban több önkormányzat hozott létre közösen Kistérségi Társulásokat: 

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2011. december 29-én Esélyegyenlőségi tervet 

fogadott el 2012-2016 közötti időszakra vonatkozóan. 

Küldetésük az életszínvonal és az egyéni életminőség javulásának elősegítése, hozzájárulás a 

foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós gazdasági növekedés megvalósításához az intézményi 

működtetés terén, és ennek révén a város, a megye, a járás, a régió és az ország társadalmi, 

gazdasági és kulturális fejlődésének támogatása. 

A küldetés megvalósítását szolgáló stratégiai célok a következők: 

1. Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, az alapvető emberi jogok és szociális 

feltételek biztosításának elősegítése. 

2. A foglalkoztathatóság javítása, a munkaerő piacra való belépés és visszatérés 

ösztönzése és segítése, a munkavállalók alkalmazkodóképességének javítása, a 

munkaerő - piaci kereslet és kínálat jobb illeszkedésének javítása. 

3. A társadalmi közösség és a családi kohézió elősegítése, a civil társadalom erősítése, 

egyéni tolerancia és aktivitás elősegítése. 

4. Az egyéni és közösségi tudás, a műveltség, a kulturális tőke gyarapítása. 

5. Az egészséges és környezettudatos életmód fejlesztése, hozzájárulás az egészségesebb 

és teljesebb élet megvalósításához és fenntarthatóságához. 

2012. január 1.-vel Abasár, Karácsond, Halmajugra, Nagyfüged, Ludas, Kisnána, Domoszló, 

Vécs települések önkormányzatai létrehozták az Abasári Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulást, több településnek szolgáltatja a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézmények működtetését. 

2013. január 1.-vel Visonta, Detk, Atkár, és Pálosvörösmart együttműködésével létrejött a 

Visontai Közös Önkormányzati Hivatal Visonta székhellyel. 

2006-ban Gyöngyöspata, Detk, Gyöngyöshalász és Rózsaszentmárton társulásával jött létre a 

Mátraaljai Ivóvízminőség Javító Társulás. 
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2013-ban Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Nagyréde és Gyöngyössolymos települések a 

Gyöngyössolymosi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulást hozták létre. 

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulás formájában működik a hétvégi orvosi 

ügyelet. A társulás tagjai Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Karácsond, 

Nagyréde és Szűcsi községek. 

Az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagjaként az alábbi önkormányzatok lakosai vehetik 

igénybe az ügyeleti ellátást: Abasár, Detk, Halmajugra, Ludas, Markaz, Nagyfüged, Visonta, 

Visznek, Adács, Vámosgyörk, Atkár, Pálosvörösmart, és Gyöngyös város. 

Végül a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ átfogó, minden területet átölelő szolgáltatást 

biztosít a járás települései számára. 

3.3 A JÁRÁS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ, AZ 

ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ADATOK, KUTATÁSOK 

ÁTTEKINTÉSE, ADATHIÁNYOK KIMUTATÁSA 

A járás településeinek viszonylatában a JEP elkészítését szolgáló adatok felkutatása nem 

egyszerű, hisz ezen adatok fellelhetők a HEP dokumentumokban, de nem egy helyen vannak. 

A HEP dokumentumok is helyenként 2013 –ig tartalmaznak adatokat, a következő évre a 

statisztikai adatok hiányosak. A települések HEP helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a 

TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak alapul. A Járási Esélyteremtő 

Programterv fejezeteiben ezen adatokra támaszkodtunk. Ott ahol voltak frissebb adatok ott 

azokat figyelembe vettük. 

4 A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, 

ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak (HEP) helyzetelemzés részeiben 

tartalmazzák az ide vonatkozó elemzéseket és táblázatokat. Újabb, frissebb adatokat csak egy-

két esetben tudtak adni a települések esélyegyenlőséggel foglalkozó munkatársak.  

Összesítésük járási szinten nem célszerű, mert elégé fals adatokat tükröznének, mivel vannak 

települések, ahol nincs ilyen probléma, de van olyan település (pl. Halmajugra), ahol a lakosság 

85-90% roma. Ezért ebben és a további fejezetekben, ahol a célcsoportok helyzetével és 
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esélyegyenlőségével foglalkozunk azon megállapításainkat tesszük, melyek a Járási szintű 

felzárkóztatási kerekasztal fórumokon kerültek napirendre és megbeszélésre. 

4.1 A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS 

JELLEMZŐI 

A mélyszegénység egyik mutatója a jövedelmi és vagyoni helyzet.   

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy 

elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

A célcsoporthoz tartozó személyek jellemzően a szociális ellátásokból élnek, amelyek pénzbeli 

és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formájában vehető 

igénybe. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 

végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek.  

A településeken a felzárkózási kerekasztal rendezvényein résztvevők (munkaügyi hivatal 

munkatársai, a járási hivatal munkatársai, civil szervezetek képviselői) tapasztalatai szerint a 

munkaerő-piacra jutás egyes akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből 

fakadó motiváltság problémák. 

A járás településein élők eladósodottságára vonatkozó releváns adatok nem állnak 

rendelkezésre, azonban több család esetében került sor kedvezőtlen hitel felvétel miatt házuk 

elárverezésére, vagy a lakás rezsi költségek fizetésének elmaradásából és annak 

felhalmozódásából hátrányos intézkedések megtételére. 

 A romák esetében előfordul, hogy egy több gyermekes nagy családos, munkával nem 

rendelkező roma közel nettó értékben több támogatást vesz fel havonta különböző címeken, 

mint a minimál bér, melynek nettő értéke 68.775 Ft/hó. Nyilvánvaló, hogy az ilyen fajta ellátási 

rendszer nem motiválja őket a munkavállalásra.  

Romák és mélyszegénységben élők tekintetében a közfoglalkoztatás nem segít a 

munkavállalásban. Vannak települések ahol nem szívesen élnek a közfoglalkoztatás 

lehetőségével, mert az ellátási rendszerből több támogatást kapnak.  
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A mélyszegénységben élő családoknál ugyan csak hiányoznak a mentális feltételek, sok esetben 

az iskolázatlanságuk a munkanélküliséghez vezet, sőt több év munkanélküli állapot oda vezet, 

hogy alkalmatlanná vállnak a munkára. 

Egyes településeken a mélyszegénységben élők lakáskörülményei rossz állapotúak, az egy főre 

jutó négyzetméter terület esetenként nem felel meg a normáknak. Hiányos a lakások bútorzata.  

A romák elhelyezkedése területén is vannak esélyegyenlőtlenségek, nehezebben 

foglalkoztatják származásuk miatt, előítéletekkel fogadják a felvételi interjúknál. Hiányoznak 

olyan önkéntes – humánerőforrás kezelésével foglalkozó – szakemberek, akik fel tudnák 

készíteni a romákat egy felvételi interjúra.  

Nincs, vagy nagyon kevés a roma származású pedellusok és pedagógusok száma. Jelenlétük az 

iskolai oktatásban valószínű, hogy felzárkóztathatná a roma gyerekek iskolai nevelésében 

jelentkező problémákat. A tanult intelligencia hiánya akadályozza a romák helyzetbe hozását. 

A mélyszegénységben élő családok gyermekei esetében gyakran előfordul a megengedettnél 

több iskolai hiányzás, ami miatt a támogatások megvonásra kerülnek. Ilyenkor a gyermek a 

családfenntartó funkció ellátásába megy át, azzal, hogy napi 3-4 ezer forintér elmegy 

fakitermelésre, ezzel egy kicsit elősegítve a család megélhetését. Itt merül fel a szülők 

felelőssége, hisz erre egy családapa is vállalkozhatna. Fontos feladatként kell kezelni ebbe a 

célcsoportba tartozó szülők nevelését, mert nem rendelkeznek megfelelő gyermeknevelési 

ismeretekkel. 

A 18 éven felüli rászorult éhes emberek - és ilyen nagyon sok van – esélyegyenlőtlenségének 

okai között szerepel a szociális, kulturális különbség, nem egyformán szocializálódtak, 

hiányzik az iskolázottságuk, sok embernek nincs általános iskolai végzettsége. Sokszor 

nehezükre áll egy űrlap kitöltése, mivel nem értik az abban foglaltakat, de segítséget is nehezen 

fogadnak el. A nem mindig megfelelő életkörülmények miatt sok esetben függőségek alakulnak 

ki. 

4.2 A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÉLCSOPORTOKKAL 

KAPCSOLATOS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGE, PARTNERSÉGE A 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTAL 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 115-116.§-ai rögzítik. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
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különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 

kapcsolatos feladataira. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi 

oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 

ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint a településüzemeltetési 

és településrendezési feladatok körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségi jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 79-86.§-ai rögzítik. 

A Gyöngyösi Járás területén 11 településen (Adács, Domoszló, Gyöngyös, Halmajugra, 

Karácsond, Kisnána, Ludas, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata,  Nagyfüged,  Vécs) működik 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Gyöngyösön működik Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat. 

A Nemzetiségi Önkormányzatoknak megállapodásuk van a települések Önkormányzataival, 

melyekben rögzítésre kerültek az együttműködési területek és a feladatok.  

A helyi önkormányzatok a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére – annak székhelyén, vagy 

más helyen – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

A Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az Üdvhadsereg Reménység Centrum, 

valamint a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ és a településen működő Civil 

Szervezetek vezetői és képviselői kiváló ismerői és segítői e célcsoport problémáinak és 

áthatóan mindenre kiterjedően foglalkoznak az esélyegyenlőség minél jobb megteremtésével. 

A civil szervezetek Gyöngyös város különböző területein, valamint az egyes településeken 

rendszeres étkeztetést biztosítanak a mélyszegénységben élő családok és személyek számára. 

Gyöngyösorosziban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatja a roma iskolásokat és a 

roma focicsapatot. Az tapasztalható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatokkal rendelkező 

településeken nincs roma konfliktus. 

4.3  A PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA ÉS A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

203. táblázat 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete 

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

járásban 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

- otthoni szocializáció hiánya 

 

- szülők motiváltságának növelése 
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- oktatási problémák (hiányzás) 

 

 

- szegénység 

 

- foglalkoztatási hiány/ növekvő 

munkanélküliség  

 

 

 

- munkára alkalmas egészségügyi állapot   

  hiánya 

- megfelelő tanfolyamok hiánya 

 

- napi meleg étkezés 

- szakképzetlenség 

- hiányzik a tehetséges fiatalok 

továbbfejlesztése 

- egészségügyi szolgáltatáshoz való 

hozzájutás nem teljes körű 

- alacsony iskolai végzettség 

 

 

 

 

 

 

 

- lakáskörülmények (megfelelő bútorzat 

hiánya, egy helyen 8-10 fő lakik elhelyezésük 

szűkös, nincs megfelelő mennyiségű fekhely, 

hiányoznak a tisztálkodási lehetőségek) 

- sok az adósságcsapdába került családok 

száma 

 

- külföldi idénymunkások (román roma 

munkások)  

- a közüzemi számlák felhalmozódás miatt a 

lakosság adósságállományának 

újratermelődése 

- roma pedellusok és pedagógusok képzése, 

számának növelése 

 

- családsegítő közreműködése 

- védőnők közreműködésének  

- szociális szövetkezetek tevékenységi körének 

bővítése szélesítése 

- közfoglalkoztatás további fejlesztése, a 

szükséges tárgyi eszközök biztosítása 

 

- szűrővizsgálatok fejlesztése 

 

- tapasztalatok összegyűjtése a településekről 

- jó gyakorlatok átvétele 

- szociális ellátás fejlesztése 

- tehetséggondozás 

- közmunkaprogramok fejlesztése 

- képzések indítása, szakképesítés megszerzése 

- megfelelő tananyagok fejlesztése a 

tanfolyamokhoz 

- felzárkóztató képzésekkel kapcsolatos pályázati 

források 

- munkaügyi központ bevonásával foglalkoztatási 

pályázat a törvényi háttér figyelembevételével 

 

 

 

 

- lakáskörülmények javítása 

 

 

 

- képzések, tájékoztatások 

 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó támogatások bővítése 

 

- lakhatásuk és beilleszkedésük segítése 

- a családok elszegényesedésének folyamatos 

figyelése 

- öntevékenységre nevelés 
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5 A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, 

GYERMEKSZEGÉNYSÉG 

A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciók és szabályozás: 

Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)  

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekvédelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe 

veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés)  

A gyermek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-

ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

5.1  A GYERMEKEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A gyermekek esetében a veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri 

tag bevonásával kell meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az 

együtt működésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A definiált 

veszélyeztetettség - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot – 

gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. 

A kis gyermekek (1,5-14 évesek) esélyegyenlőtlensége hátterében az esetek többségében a 

családi környezet, az iskolázatlan szülők, a családok vándorlása, szülői kompetencia hiánya áll. 

A roma gyerekeknél mind ehhez még párosul az eltérő kultúra, a hagyományok, szokások, nem 

megfelelő érdekérvényesítési képesség. 

Sok településen magas a HH gyermekek száma, sok esetben a gyermekek bántalmazásnak 

vannak kitéve családon belül, sajnos nem kerülnek felszínre ezek a veszélyeztetések. A Védőnő 

Szolgálat képviselőinek véleménye az, hogy a Családsegítő Szolgálat felé kellene jelezni ezeket 
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az eseteket, de a legjobb terep a kiderítésre az óvoda, a gyerekeket napi kontroll alatt lehetne 

így tartani. Sok a csellengő gyerek. A szabadidő kitöltésére jól jönnének az ifjúsági klubok, 

vagy szakkörök az iskolában. Hiányoznak a prevenciós szakemberek. 

A nyári napközi táborok szervezése egyes településeken jól működik, máshol pedig 

hiányosságok vannak. A táborok szervezése önkormányzati feladat, a pedagógust viszont a 

KLIK-nek kell kijelölni, mert az önkormányzatnak ehhez nincs joga. Ebből a kettőségből több 

probléma keletkezik, a pedagógusok nem szívesen vállalják ezt a feladatot szabadságuk terhére 

megoldatlan finanszírozás hiányában. 

Egyes településeken esélyegyenlőtlenség van a gyermekek orvosi ellátásában, az iskolákban 

pszichológiai szolgáltatás nincs gyermek pszichológus hiányában. Nincs hová és kihez küldeni 

a gyerekeket, ha szükségessé válik. Zsák falukban probléma az orvosi ellátás, ortopédiai 

szakrendelésre fél éves a várakozási idő, ezt még nehezíti a rossz a közlekedés Falu –Gyöngyös 

- Hatvan tengelyen. Ez Vámosgyörköt és Viszneket érinti. 

A járás településeinek nagy többsége rendelkezik óvodával és iskolával, ahol megoldottak a 

gyermekek nevelése, iskoláztatása. Szakképzet pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Az 

óvodai nevelés tekintetében felvetődik az a probléma, hogy kevés a szakképzett pedellus. 

Viszont a gyermekek esélyegyenlőtlenségének egyik sarkalatos pontja, hogy vannak 

települések, ahol nincs iskola (Vécs, Ludas), mi több a tömegközlekedés sincs hozzáigazítva az 

iskola kezdéséhez, hogy be tudjanak járni egy másik település iskolájába. 

Gyermekeket nevelő anyák, nők segítése tekintetében figyelembe kell venni a generációs 

problémák lokális kezelését. Sok esetben nem a gyermeknevelés lenne fontos, hanem a szülők 

nevelése. A fiatal lány gyermekek felvilágosítását a szülők egyre kevesebb esetben, vagy 

egyáltalán nem látják el, de a szülők részéről ezen felvilágosítás nehezebben fogadható el, mint 

például az iskolában. Ezért az iskolákban már egészen korai szakaszban el kell kezdeni a 

szexuális felvilágosítást normál órai menetrendben. 

Egyes települések intézményeiben heti rendszerességgel került sor drog prevenciós jellegű 

osztályfőnöki órák megtartására, interaktív beszélgetésekre alkalmanként 45 perc 

időtartamban, és szülői értekezletek megtartására. Ezt a gyakorlatot honosítani kell a járás 

településeinek valamennyi intézményében. 

Az esélyegyenlőség fejlesztése érdekében kiemelt feladat a gyermekek iskoláztatása, a 

gyermekek indokolatlan iskolai hiányzásainak a megszüntetése, a gyereket egyedül nevelő nők 

esetében a mentális segítségnyújtás elérhetőségének megoldása. 
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5.2  A PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

204. táblázat 

A gyermekek helyzete 

A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a járásban 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

- családi ingerszegény háttér 

 

- intézményesített fejlesztés hiánya vagy 

hatékonysági problémája 

- gyakorlatiasság hiánya az oktatásban 

- internet veszélye 

- kábítószer problémák  

 

 

 

 

 

- gyermekek nyári táboroztatása 

- gyermekek nyári napközbeni elhelyezése, 

nyári napközi működtetése 

- oktatási egyenlőtlenségek 

 

 

 

 

 

 

- nyári étkeztetés nem megoldott 

 

- gyermek pszichiáter hiánya 

- ortopédiai ellátás hiánya 

- pszichológus hiánya 

 

 

 

 

- családon belüli veszélyeztetés 

 

 

- magas a HH/HHH gyerekek száma 

- megfelelő szakemberek hiánya  

 

- gyermekorvosi ügyelet hiánya, vagy védőnői 

ügyelet hiánya 

- akadálymentesítés hiánya gyermek, és más 

intézményeknél 

 

- szabadidő haszontalan eltöltése 

- intézményesített segítségnyújtás (védőnő, 

gyermekjólét, családsegítő) 

- KLIK programok bevezetése 

- órarend módosítás (NAT) 

- szülők, iskolák, média tudatosításának 

fejlesztése 

- KEF tájékoztató előadások fejlesztése 

- pályázati forrás, civil szervezetek és önkéntes 

diákmunka bevonása 

- tájékoztató anyagok fejlesztése, széles körben 

terjesztése 

 

- nyári táborok szélesebb körben történő 

megszervezése 

- megfelelő pályázatok felkutatása 

- Önkormányzat és KLIKK közötti szerződés 

felülvizsgálata, módosítása 

- iskolai szinten szakszemélyzet kötelező 

szolgáltatása, vagy külső szakember 

foglalkoztatása megbízási díjjal 

- felzárkóztató programok tanítása 

 

- szponzori hálózat fejlesztése 

 

- mozgó szakorvosi szolgálat kiterjesztése 

településre, iskolára 

 

 

 

 

 

- törvényi illetve jogalkotás módosítás a 

joghézagok megoldására 

 

- hatékony jelzőrendszer működtetése 

- szakemberképzés, a megfelelő szakemberek 

számának növelése 

- ügyeletek szervezésének lehetőségeinek 

vizsgálata 

- az akadálymentesítési igények számbavétele, 

megvalósíthatóságuk vizsgálata 

 

- szabadidő hatékony kihasználása 
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6 A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak 

között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak 

feltárását nem írja elő jogszabály. 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-

piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az EBKTV. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 

hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként 

nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

6.1 A NŐK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévők, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A nők esetében a GYES –ről visszatérők foglalkoztatása jelent problémát. De problémát jelent 

a törvények nem megfelelő alkotása, rossz szabályozás. A nők szívesen vállalnának 

bedolgozást, de egyelőre nincs ilyen vállalkozás. Valószínű a Szociális Szövetkezetek újbóli 

megjelenése lenne a megoldás. 

Sok esetben a közlekedés gátat jelent a munkavállalásban. Mátrafüredről sokan Budapestre 

járnak dolgozni, de akik hely közelben tudnának elhelyezkedni szembesülniük kell olyan 

helyzettel, ami a közlekedés szervezetlenségét illeti. Például nincs megoldva és hozzáigazítva 

a munkaidő kezdéséhez a közlekedés Abasárra, Gyöngyössolymosra.  

A fiatal pályakezdőknél mind gyakrabban találkozunk azzal az esettel, hogy az iskolai 

végzettségük (egyetem, főiskola, szakiskola) ellenére sem tudnak elhelyezkedni, mert sok 
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helyen elvárás a szakmai tapasztalat. De rosszabb az, hogy nincsenek felkészítve arra, hogy egy 

állásinterjúnál milyen kérdésekre számíthatnak, mit illik tudni esetleg az adott munkáltatóról, 

munkahelyről, ahová pályáznak, alacsony a mobilitásuk, ami a családi háttérből is fakad. Egy-

két év sikertelen munkakeresés után kénytelenek segédmunkát elfogadni a család megélhetése 

miatt. Ha erre sincs lehetőség, lassan munkára képtelenné vállnak. 

Sok esetben információ van a családon belüli erőszakról, ami a nőket érinti. Nehezen vallják 

be, tartózkodnak attól, hogy előbb utóbb folytatódik az erőszak. Szükség lenne jelzőrendszerre, 

valamint a nők megfelelő tájékoztatására, hogy hogyan lehetne kilépni ebből a 

veszélyeztetésből. Szükség van megfelelő szakemberekre, akik tanácsaikkal tudnák segíteni az 

érintetteket. 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák 

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon 

 

Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: 

még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. 

Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.   

 

6.2  A PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

205. táblázat 

A nők helyzete 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a járásban 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

- munkába állás 

- munkahelyi megkülönböztetés 

 

- visszatérés a munkaerő piacra 

- magas elvárások 

- társadalmi elismertség hiánya 

- többgyermekes családanyák problémái 

- gyermek felügyelet hiánya 

- GYES –ről visszatérő nők munkába állásának 

nehézségei 

 

- családi feladatok összeegyeztethetetlensége 

- egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzájutás 

nem teljes körű 

- részmunkaidőben történő foglalkoztatás 

lehetőségeinek fejlesztése 

 

- rugalmas foglalkoztatás  

- munkáltatók érdekelté tétele 

- adókedvezmények bővítése 

- kisebb településeken a bölcsődék adta 

lehetőségeinek a kihasználása 

- kulturális közfoglalkoztatás kiszélesítése 

- távmunka  

 

- családbarát munkahelyek 

- szociálisan rászoruló csoportok számára az eü. 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása 
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- foglalkoztatási lehetőségek hiánya 

 

 

- családon belüli erőszak megléte 

 

- munkahelyteremtés 

- családbarát munkahelyek feltérképezése, 

érdekelté tétele 

- jelzőrendszer kiépítése 

 

7 AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. A 

saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

 az öregségi nyugdíj 

 a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

 az özvegyi nyugdíj; 

 az árvaellátás; 

 a szülői nyugdíj; 

 a baleseti hozzátartozói nyugellátások; 

 az özvegyi járadék. 

 

Az esélyegyenlőségi szempontok, programok és intézkedések megalkotása és érvényesítése 

kapcsán a nemzetközi demográfiai elemzéseket és előremutatásokat figyelembe véve kiemelt 

célcsoportnak számít az idősek célcsoportja. 

7.1  AZ IDŐSEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

A nyugdíjba vonulással nem szűnik meg az emberek aktív munkavégzése. A járás több 

településének lakossága őstermelő, sokan mezőgazdasággal, borászattal foglalkoznak. A 

megtermelt termékek nem csak saját fogyasztásra, hanem értékesítésre is kerülnek, ezzel 

egészítik ki jövedelmüket. Fontos szerepet tölt be a helyi piacok létrehozása is. 

Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő - piaci diszkriminációnak, 

nehezebben tudnak elhelyezkedni, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az 55 év 

feletti személyek nehezebben találnak munkát, az aktív korúak ellátásánál is emelkedik a 
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rendszeres szociális segélyben részesülők száma. Kiemelt figyelmet kell fordítani a nyugdíj 

előtt álló korosztályra. 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nem nagyon van, kivétel, 

ha speciális tudással, tapasztalattal, ismeretekkel rendelkezik. 

 

Idősek tekintetében egyre jobban mutatkozik az elöregedő tendencia a Mátrában. Erről 

tanúskodnak a települések öregedési indexei is. Ámbár van ahol javulás látható, de ez az 

idősebb korosztály elhalálozásával köthető össze.  

A településeken sok elszigetelt idős ember van, akik házi segítségnyújtásra szorulnak, de nehéz 

a megfelelő megközelítésük és megnyerésük az együttműködésre. Hiányoznak a szakképzett 

betegápolók, akik magatehetetlen időseket tudnának szakszerűen ellátni. 

Sok településen van jelzőrendszer, de van ahol nincs. A jelzőrendszerek működtetése, 

fejlesztése növelné az időskorúak esélyegyenlőségét. Megoldás lehet a családsegítő szolgálat 

tovább fejlesztése. Több településen nem működik családsegítő szolgálat. Ennek oka, hogy 

vannak családok és idősek, akik nem hajlandóak elfogadni a gondoskodást, mert számukra ez 

kellemetlen, de van olyan ok is, hogy nem sokan vállalkoznak erre a tevékenységre. 

Idősek tekintetében több helyen felmerült az idősek nappali ellátására való igény. 

A járásban több településen működnek nyugdíjas klubok, idősek klubja. Az idősebb korosztály 

szívesen vesz részt a klubfoglalkozásokon. Kulturális programokat, különböző interaktív 

foglalkozásokat szerveznek részükre. Az Idősek Klubja Gyöngyös városában 40 férőhelyes 

intézményként működik. 

Az idősebb korosztály aktívan részt vesz a települések kulturális rendezvényein, az általuk 

képviselt hagyományőrző tevékenységbe minél több fiatal bevonása fontos a jövőben. 

 

 

 

 

7.2 A PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

206. táblázat 

Az idősek helyzete 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a járásban 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

- idősek számának növekedése 

- folyamatosan elöregedő település 

- egyedül maradás, egyedül élő idősek 

gondozása, nappali ellátása 

- betegség 

 

- megnemértésük más korosztály részéről 

- képzés hiánya 

- digitális tudás hiányok 

- szociális ellátó rendszer hiányosságai 

 

- jelzőrendszer elterjedtsége 

- jelzőrendszer manuális hiánya 

 

- egészségi állapot 

- család, mint gondoskodó közeg felbomlása 

- akadálymentesítés 

- klubok hiánya 

 

- élmények hiánya (színház,  

  könyvtár) 

 

 

 

- elmagányosodás 

- ellátó rendszer fejlesztése 

- idősek otthonának építése 

- szociális ellátó rendszer fejlesztése (Pl. IBO, 

Demens részleg, Idősek Klubja) 

 

 

- közfoglalkoztatottak képzési lehetőségeinek 

megoldása 

- szabadidő hasznos eltöltése 

- szenior képzések fejlesztése 

- intézményrendszer fejlesztése 

- jelzőrendszer fejlesztése 

 

 

- egészségügyi szűrőprogramok 

- közösségszervezés ellátó képesítés fejlesztése 

- akadálymentesítések megvalósítása 

- digitális tudást fejlesztő programok 

 

- klubok, közösségek alakítása 

- szolgáltatások ismertetése 

- lehetőségek felmérése 

- igények számbavétele 

 

- szociális szolgáltatások széles körben történő 

megismertetése. 

- idősek klubjának szervezése 

- életfogytig tartó tanulás (számítógépes 

tanfolyam) 

 

8  A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodorva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. A járás településeinek közös feladata annak lehetővé tétele, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során a lakhatás és közlekedési, technikai 

eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, 

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

A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 

nyugdíj, járadék, segély. A tartós egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élő emberek 

munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódnak. 
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8.1  A JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JELLEMZŐI, 

SAJÁTOS PROBLÉMÁI 

A járás településein a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető 

statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 

egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Ebbe a körbe tartoznak a mozgáskorlátozottak, 

halláscsökkenéssel, vagy süketséggel élők, vakok és látáscsökkenéssel élők, csonkolt 

végtagokkal élők, és ide tartoznak az értelmi fogyatékosok is. 

A települési önkormányzatok a célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az 

egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezik. 

A tapasztalatok és a felzárkóztatási kerekasztal fórumokon elhangzottak alapján munkaerő-

piacon való elhelyezkedésük során számtalan akadállyal kell megküzdeniük. A munkáltatók 

előítélete mellett a közlekedési eszközök használata is nehezíti helyzetüket. Több településen 

hiányzik az akadálymentesítés. Ez egyaránt vonatkozik a hivatalokra, intézményekre. Sok 

esetben a fogyatékosságot nem merik bevallani, vagy emiatt sok helyen nem tudják 

foglalkoztatni. 

A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás területén is van javítani való. Sok helyen a települések 

információs tábláihoz nincs megoldva az akadálymentesítés, nincsenek kialakítva a hivatalok 

előtt a parkolást könnyítő megoldások. Sok esetben a fogyatékkal élők nincsenek tisztában 

azzal, hogy milyen technikai eszközök vehetők igénybe, mi az, ami rendelkezésre áll, 

beszerzésük lehetőségei. Sokszor a megfelelő és a szükséges információ hiánya nehezíti 

életüket. 

Még nagyon sok iskola, bölcsőde és óvoda előtt nincs megoldva az akadálymenetesítés. Nagyon 

fontos az elméleti problémák gyakorlati kezelése. 

Több település pályázatot adott be az akadálymenetesítés megoldására, de még nincs döntés. 

A települések folyamatosan figyelemmel kísérik a probléma megoldását, folyamatosan vannak 

fejlesztések e tekintetben. 

 

 

8.2  A PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, A FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

MEGHATÁROZÁSA 

207. táblázat 

A fogyatékkal élők helyzete 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a járásban 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

- fogyatékosság és annak családi körülményei 

(szülők munkaerő piaci problémái) 

- társadalmi elfogadottság hiánya 

- képzési problémák 

- munkaerő piacon való hátrány, 

foglalkoztatottság korlátozottsága 

 

 

- akadálymentesítési problémák 

- elszegényedés esélye 

- intézmények megközelíthetősége 

- fogyatékkal élők felkutatása, beazonosítása 

- ellátások igénybevételének nehézségei 

 

- sok esetben egyes fogyatékosságokra nem 

állnak rendelkezésre adatok 

 

 

 

 

 

 

- a fogyatékkal élők segítéséhez szükséges 

szakember ellátottság hiánya 

- az ápolási díj bérrendszere az aktív dolgozókat 

hozza nehéz helyzetbe  

 

- mentálhigiénés szakemberek hiánya 

- logopédus hiánya 

- egészségügyi szűrések hiánya 

- szemléletformálás 

 

- integrálás 

- speciális képzések fejlesztése 

- otthoni munka, távmunka 

- munkaerő piacra történő felkészítés 

- adókedvezmények 

 

- akadálymentesítések megvalósítása 

- állami támogatások bővítése 

segédeszközökre 

- kérdőíves felmérés az érintettek körében 

- tájékoztatás a lehetőségekről, 

segítségnyújtás 

- fogyatékkal élők nyilvántartási rendszerének 

fejlesztése 

- fogyatékkal élők felkutatása 

- adatok gyűjtése 

- igényfelmérés programok tekintetében 

- programszervezés, életminőség javítása 

- ellátórendszer kiszélesítése 

 

- a szakemberek képzés lehetőségeinek 

vizsgálata 

 

 

 

- logopédusok felkutatása 

 

- egészségszűrésre szólítás 

 

9 JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI VÁRHATÓ EGYÉB 

FESZÜLTSÉGFORRÁSOK 

A Járási Esélyteremtő Programterv helyzetelemzés vizsgálata széles körben – 9 alkalommal 

megtartott járási szintű kerekasztal fórum keretében - lett megbeszélve, megvitatva, ahol részt 

vettek a települési önkormányzatok képviselői, a HEP felelősei, a Gyöngyösi Járási Hivatal 

munkatársai, Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatalának vezetői, munkatársai, a város és 

településeken működő Civil Szervezetek. A JEP Intézkedési Terve is 2 kerekasztal fórum (a 9 

alkalmon belül) során lett részletesen kidolgozva, majd az észrevételek beépítésével 

véglegesítve. 

A széles részvételi nyilvánosság ellenére is előfordulhatnak feszültségforrások. Ezek a 

következők lehetnek: 
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 A JEP jóváhagyása során azon települések részéről lehet ellenállás, vagy inkább meg 

nem értés egyes kérdésekben, melyek a JEP készítés folyamatában nem képviseltették 

magukat.  

 A JEP készítési projekt tartalmazza a program széleskörű népszerűsítését a lakosság 

számára. Ott előjöhetnek olyan felvetések, hogy a települések lakosait miért nem vonták 

be a JEP készítés folyamatába, vagy közben nem kaptak erről tájékoztatást. 

 Mivel a JEP elfogadásával a HEP - ok nem vesztik hatályukat, felmerül a kérdés, hogy 

mi az elsődleges, lesznek párhuzamos tevékenységek, biztos, hogy lesznek 

feszültségforrások a prioritások felállításánál, végrehajtásánál. 

 A JEP ellenőrzését egy 25 fős Fórum fogja végezni, az egyeztetési folyamat során is 

felmerülhetnek feszültségforrások. 

 Feszültségforrásként jelentkezhet a JEP IT-ben foglalt intézkedések végrehajtása során 

a pályázatokból nyerhető pénzügyi források nem időbeni rendelkezésre állása.  

 Feszültségforrás lehet a saját pénzforrások biztosítása megfelelő időben. 

 

A JEP végrehajtása, megvalósítása egy precíz, folyamatos, mindenre figyelmet fordító 

koordinációt igényel, ami a sikeresség egyik záloga. 

10 JÁRÁSI SZINTŰ PARTNERSÉG LEHETŐSÉGEI, LAKOSSÁGI 

ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS FOR-PROFIT 

SZEREPLŐK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA 

A Gyöngyösi Járás településein a civil, társadalmi szervezetek, egyházak aktív tevékenységet 

folytatnak. A települések lakossága nagy számban vesz részt a civil szervezetek által szervezett 

megmozdulásokban, programokban. A települési önkormányzatok helyi rendeletben 

meghatározottak szerint pályázati úton támogatják a szervezeteket, azok rendezvényeit. Sok 

esetben az önkormányzatok bevonják a civil szervezeteket döntéseik előkészítésébe. A civil 

szervezetek függetlenségét elismerik és tiszteletben tartják. Partneri viszonyt alakítottak ki 

velük.  

Valamennyi HEP tartalmazza a települések civil, társadalmi szervezetek, egyházak felsorolását, 

melyekkel szorosan együttműködve munkálkodnak a települések kitűzött céljai 

megvalósításában. 
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A járási szintű partnerség lehetőségei szinte korlátlanok, de itt kell megemlíteni, hogy a JEP 

készítésére és annak megvalósítására Gyöngyös Város Önkormányzata a járás 24 településével 

együttműködési megállapodást kötött, melynek célja, hogy egy olyan járási szintű Esélyteremtő 

Programterv kerüljön kidolgozásra és elfogadásra, amely összhangban van a település szintű 

Helyi Esélyegyenlőségi Programokkal, valamint ami elősegíti azok megvalósítását.  

Sok településen van önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor 

közötti partnerség. A partnerség során jó viszonyt ápolnak az önkormányzatok a civil 

szervezetekkel, melynek során munkájukkal nagyban hozzájárulnak a közösség összetartásának 

erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeiknek megőrzéséhez. Az egyházak a hívő 

emberekkel tartják a kapcsolatot és segítik a település céljai megértését. 

Szinte valamennyi település önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal 

való partnerségben van. Községek állnak egymással társulásban. Több település tagja 

kistérségi társulásnak. Együttműködésben vannak települések például a Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatóval. 

Nemzetiségi Önkormányzatok célcsoportokkal állnak kapcsolatban az esélyegyenlőségi 

tevékenység során. Itt lehet megemlíteni a nemzetiségi önkormányzatok által támogatott roma 

iskolásokat, sport tevékenységet, vagy kulturális rendezvényeket. 

Következő partnerség a civil szervezetek és a célcsoportok közötti együttműködés az 

esélyegyenlőségi tevékenységre. Itt említhetők meg a különböző táborok, klubok, 

foglalkozások, kirándulások szervezése. 

Végül fontos szerepet töltenek be a for-profit szereplők az helyi és járási esélyegyenlőségi 

feladatok ellátásában. A településeken nagy számban vannak nagy- és kisvállalkozások, melyek 

munkalehetőséget biztosítanak a helyi lakosoknak, ezáltal is csökkentve a munkanélküliséget. 

A fent említett partnerségek magas arányban képviseltetik magukat a társadalmi 

felelősségvállalás területén. 

 

 

11 JÁRÁSI SZINTŰ CÉLOK 

Gyöngyös város és a Gyöngyösi Járás illetékességéhez tartozó települések települési 

önkormányzatai a Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásával érvényesíteni kívánják: 

 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
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 a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén 

a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő 

intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel). 

Rövid távú célok:  

 a települési önkormányzatok és a Gyöngyösi Járási Hivatal és Szakszolgálati 

Szervei közötti együttműködés mielőbbi fejlesztése, 

 a fogyatékkal élők problémáinak megoldása, 

 gyermek és védőnő ügyelet megszervezése, 

 akadálymentesítések elkezdése. 

Középtávú célok: 

 akadálymentesítések folytatása, 

 ápolási rendszer megoldása,  

 szociális ellátó rendszer korszerűsítése. 

12 A JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV INTÉZKEDÉSI 

TERVE (JEP IT) 

12.1 A JEP RÉSZLETEI 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres 

élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 

intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, 

amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

208. táblázat 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
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Célcsoport 

Következtetések 

Probléma beazonosítása rövid 

megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

- otthoni szocializáció hiánya 

- oktatási problémák (hiányzás) 

 

- szegénység 

 

 

- foglalkoztatási hiány/ növekvő 

munkanélküliség  

- munkára alkalmas egészségügyi 

állapot hiánya 

- megfelelő tanfolyamok hiánya 

- napi meleg étkezés 

- szakképzetlenség 

 

 

- hiányzik a tehetséges fiatalok 

továbbfejlesztése 

- egészségügyi szolgáltatáshoz 

való hozzájutás nem teljes körű 

- alacsony iskolai végzettség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lakáskörülmények (megfelelő 

bútorzat hiánya, egy helyen 8-10 

fő lakik elhelyezésük szűkös, nincs 

megfelelő mennyiségű fekhely, 

hiányoznak a tisztálkodási 

lehetőségek) 

- sok az adósságcsapdába került 

családok száma 

- külföldi idénymunkások (román 

roma munkások)  

- a közüzemi számlák 

felhalmozódás miatt a lakosság 

adósságállományának 

újratermelődése 

- szülők motiváltságának növelése 

- roma pedellusok és pedagógusok 

képzése, számának növelése 

- családsegítő közreműködése 

- védőnők közreműködésének 

szélesítése 

- közfoglalkoztatás további 

fejlesztése, a szükséges tárgyi 

eszközök biztosítása 

- szociális szövetkezetek 

tevékenységi körének bővítése 

- tapasztalatok összegyűjtése a 

településekről 

- jó gyakorlatok átvétele 

- szociális ellátás fejlesztése 

- tehetséggondozás 

 

- szűrővizsgálatok fejlesztése 

 

- képzések indítása, szakképesítés 

megszerzése 

- megfelelő tananyagok fejlesztése a 

tanfolyamokhoz 

- felzárkóztató képzésekkel 

kapcsolatos pályázati források 

- munkaügyi központ bevonásával 

foglalkoztatási pályázat a törvényi 

háttér figyelembevételével 

 

- lakáskörülmények javítása 

- képzések, tájékoztatások 

 

 

 

 

- lakhatáshoz kapcsolódó 

támogatások bővítése 

 

- lakhatásuk és beilleszkedésük 

segítése 

- a családok elszegényesedésének 

folyamatos figyelése 

- öntevékenységre nevelés 
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Célcsoport 

Következtetések 

Probléma beazonosítása rövid 

megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása rövid címmel 

Gyermekek 

- családi ingerszegény háttér 

- intézményesített fejlesztés hiánya 

vagy hatékonysági problémája 

- gyakorlatiasság hiánya az 

oktatásban 

- internet veszélye 

 

- kábítószer problémák  

 

- gyermekek nyári táboroztatása 

- nyári étkeztetés nem megoldott 

- oktatási egyenlőtlenségek 

- gyermek pszichiáter hiánya 

 

 

- ortopédiai ellátás hiánya 

- pszichológus hiánya 

- gyermekek nyári napközbeni 

elhelyezése, nyári napközi 

működtetése 

 

 

 

 

 

 

- családon belüli veszélyeztetés 

- magas a HH/HHH gyerekek 

száma 

 

- megfelelő szakemberek hiánya  

- gyermekorvosi ügyelet hiánya, 

vagy védőnői ügyelet hiánya 

 

 

 

- akadálymentesítés hiánya 

gyermek, és más intézményeknél 

 

- szabadidő haszontalan eltöltése 

 

 

- intézményesített segítségnyújtás 

(védőnő, gyermekjólét, 

családsegítő) 

 

- KLIKK programok bevezetése 

- órarend módosítás (NAT) 

- szülők, iskolák, média 

tudatosításának fejlesztése 

- KEF tájékoztató előadások 

fejlesztése 

- pályázati forrás, civil szervezetek 

és önkéntes diákmunka bevonása 

- tájékoztató anyagok fejlesztése, 

széles körben terjesztése 

- megfelelő pályázatok felkutatása 

- felzárkóztató programok tanítása 

- mozgó szakorvosi szolgálat 

kiterjesztése településre, iskolára 

- nyári táborok szélesebb körben 

történő megszervezése 

- szponzori hálózat fejlesztése 

- Önkormányzat és KLIKK közötti 

szerződés felülvizsgálata, 

módosítása 

- iskolai szinten szakszemélyzet 

kötelező szolgáltatása, vagy külső 

szakember foglalkoztatása 

megbízási díjjal 

- törvényi illetve jogalkotás 

módosítás a joghézagok 

megoldására 

- hatékony jelzőrendszer 

működtetése 

- szakemberképzés, a megfelelő 

szakemberek számának növelése 

- ügyeletek szervezésének 

lehetőségeinek vizsgálata 

 

 

- az akadálymentesítési igények 

számbavétele, megvalósíthatóságuk 

vizsgálata 

- szabadidő hatékony kihasználása 
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Célcsoport 

Következtetések 

Probléma beazonosítása rövid 

megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása rövid címmel 

Idősek 

- idősek számának növekedése 

- folyamatosan elöregedő 

település 

- egyedül maradás, egyedül élő 

idősek gondozása, nappali 

ellátása 

- betegség 

- megnemértésük más korosztály 

részéről 

- képzés hiánya 

 

 

 

 

- digitális tudás hiányok 

 

- szociális ellátó rendszer 

hiányosságai 

- jelzőrendszer elterjedtsége 

- egészségi állapot 

- család, mint gondoskodó közeg 

felbomlása 

- akadálymentesítés 

 

 

- klubok hiánya 

- jelzőrendszer manuális hiánya 

- élmények hiánya (színház, 

Könyvtár) 

 

- elmagányosodás  

- ellátó rendszer fejlesztése 

- idősek otthonának építése 

 

- szociális ellátó rendszer 

fejlesztése (Pl. IBO, Demens 

részleg, Idősek Klubja) 

 

 

 

- közfoglalkoztatottak képzési 

lehetőségeinek megoldása 

- szabadidő hasznos eltöltése 

- szenior képzések fejlesztése 

 

- digitális tudást fejlesztő 

programok 

- intézményrendszer fejlesztése 

 

- jelzőrendszer fejlesztése 

- egészségügyi szűrőprogramok 

- közösségszervezés ellátó 

képesítés fejlesztése 

- akadálymentesítések 

megoldása 

 

- klubok, közösségek alakítása 

- szolgáltatások ismertetése 

- lehetőségek felmérése 

- igények számbavétele 

 

- szociális szolgáltatások széles 

körben történő megismertetése. 

- idősek klubjának szervezése 

- életfogytig tartó tanulás 

(számítógépes tanfolyam) 
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Célcsoport 

Következtetések 

Probléma beazonosítása rövid 

megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása rövid címmel 

Nők 

- munkába állás 

 

 

- munkahelyi megkülönböztetés 

- visszatérés a munkaerő piacra 

- magas elvárások 

- társadalmi elismertség hiánya 

- többgyermekes családanyák  

  problémái 

- gyermek felügyelet hiánya 

- GYES –ről visszatérő nők 

munkába állásának nehézségei 

- családi feladatok 

összeegyeztethetetlensége 

 

- egészségügyi szolgáltatáshoz 

való hozzájutás nem teljes körű 

 

 

 

- foglalkoztatási lehetőségek 

hiánya 

 

 

 

 

 

- családon belüli erőszak megléte 

 

- részmunkaidőben történő 

foglalkoztatás lehetőségeinek 

fejlesztése 

- rugalmas foglalkoztatás  

- munkáltatók érdekelté tétele 

 

- adókedvezmények bővítése 

 

 

- kisebb településeken a 

bölcsődék adta lehetőségeinek a 

kihasználása 

- kulturális közfoglalkoztatás 

kiszélesítése 

 

- szociálisan rászoruló 

csoportok számára az eü. 

szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása 

 

 

- távmunka  

- családbarát munkahelyek 

- munkahelyteremtés 

- családbarát munkahelyek 

feltérképezése, érdekelté tétele 

 

 

- jelzőrendszer kiépítése 
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Célcsoport 

Következtetések 

Probléma beazonosítása rövid 

megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek 

meghatározása rövid címmel 

Fogyatékkal élők 

- fogyatékosság és annak családi 

körülményei (szülők munkaerő 

piaci problémái) 

 

 

 

- társadalmi elfogadottság hiánya 

- képzési problémák 

- munkaerő piacon való hátrány, 

foglalkoztatottság 

korlátozottsága 

 

 

- akadálymentesítési problémák 

- elszegényedés esélye 

 

- intézmények 

megközelíthetősége 

- fogyatékkal élők felkutatása, 

beazonosítása 

- ellátások igénybevételének 

nehézségei 

 

- sok esetben egyes 

fogyatékosságokra nem állnak 

rendelkezésre adatok 

 

 

 

 

 

 

 

- a fogyatékkal élők segítéséhez 

szükséges szakember ellátottság 

hiánya 

- az ápolási díj bérrendszere az 

aktív dolgozókat hozza nehéz 

helyzetbe  

 

- mentálhigiénés szakemberek 

hiánya 

- logopédus hiánya 

 

- egészségügyi szűrések hiánya 

 

 

- szemléletformálás 

- integrálás 

 

 

 

 

- adókedvezmények 

- speciális képzések fejlesztése 

- otthoni munka, távmunka 

- munkaerő piacra történő 

felkészítés 

 

- állami támogatások bővítése 

segédeszközökre 

 

- akadálymentesítés 

 

- kérdőíves felmérés az 

érintettek körében 

- tájékoztatás a lehetőségekről, 

segítségnyújtás 

 

- fogyatékkal élők nyilvántartási 

rendszerének fejlesztése 

- fogyatékkal élők felkutatása 

- adatok gyűjtése 

- igényfelmérés programok 

tekintetében 

 

 

 

 

- programszervezés, 

életminőség javítása 

 

- ellátórendszer kiszélesítése 

 

 

 

- a szakemberek képzés 

lehetőségeinek vizsgálata 

- logopédusok felkutatása 

 

- egészségszűrésre szólítás 
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209. táblázat 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek - kiemelve 

a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

- képzések 

 

 

 

- közfoglalkoztatás 

 

- segélyezés 

 

- egyéb támogatás 

 

 

- kihelyezett oktatási rendszer 

- szűrőprogramok kiterjesztése 

- étkeztetési program 

bevezetése 

- közfoglalkoztatási programok 

indítása 

- képzések indítása 

 

- tehetséggondozás 

mentorképzés indítása 

 

- kihelyezett tanfolyamok 

szervezése 

- közmunka program 

fejlesztése, létszám bővítése 

 

- tárgyi adományok körének 

bővítése 

 

- szociális ellátó és támogató  

rendszer szolgáltatásainak 

bővítése, tájékoztató képzések  

szervezése (hogyan lehet 

kijutni ebből a körből) 

- legális munkavállalás 

- Foglalkoztatási Hatóság, Civil 

Szervezetek, Roma 

Önkormányzat, Családsegítők 

- Önkormányzatok, Járási 

Hivatalok 

- Önkormányzatok, Járási 

Hivatalok 

- Vöröskereszt, Egyházak, Máltai 

Szeretet Szolgálat 

- KLIK 

- Egészségügyi Intézmények, 

Civil Szervezetek 

- Önkormányzatok, Civil 

szervezetek 

- Munkaügyi Központ 

 

- Oktatási Intézmények, Civil 

Szervezetek 

- Oktatási Intézmények, 

Önkormányzatok, Pszichológus 

- Képző Intézmények, Egyéni 

Vállalkozók 

- Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztály 

 

- szponzorok, Civil Szervezetek, 

vállalkozások felkutatása 

 

- Szakértők, Önkormányzatok, 

Oktatásszervezők 

 

 

- Önkormányzatok és 

társhatóságok. 
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Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek - kiemelve 

a felelőst 

Gyermekek 

- gyermekes családok 

támogatása, tehetséggondozás 

- kiskorúak veszélyeztetésénél 

a vészhelyzet megelőzése 

 

- nyári táborok szervezése  

- nyári szünidőben a napi 

étkeztetés bevezetése 

 

- megfelelő fórum felé jelzés 

 

- különböző 

fejlesztőprogramok szervezése 

szakemberek bevonásával 

- szponzorok felkutatása 

 

- gyerekek elhelyezése nyári 

napközikben, idős 

pedagógusok megkeresése a 

nyári napközihez 

- a szünidei elfoglaltság 

megoldására a gyerekek 

táboroztatása, alkotó táborok 

szervezése 

- pályázati lehetőségek 

folyamatos figyelése eszköz 

beszerzés céljából 

 

- jelzés az országgyűlési 

képviselő felé 

 

- hatékony jelzőrendszer 

működtetése 

 

- OKJ képzés indítása ápolási 

személyzet biztosítására 

- gyermekorvosi és védőnői 

ügyeletek létrehozása 

- akadálymentesítések 

megépítése 

 

 

- szabadidő szervezése 

táborokon és ifjúsági klubokon 

keresztül 

 

- Önkormányzatok, Iskolák, 

Védőnők, Családsegítők, 

Rendőrség 

 

 

- Iskolák, Civil Szervezetek 

- Önkormányzatok, Civilek 

 

 

- Képviselő Testület, 

Népegészségügyi Szolgálat 

- KLIK, Vállalkozók, Civil 

Szervezetek, Egyházak, Védőnő 

Szolgálat 

- Önkéntesek a családi napközi 

tanfolyam elvégzésére 

 

- Települési Iskolák, Civil 

Szervezetek 

 

 

- Önkormányzatok Egyesületek 

 

 

 

 

 

- Törvény. és jogszabály alkotók 

 

 

- Civil Szervezetek, Védőnő 

Szolgálat, Önkormányzatok 

 

- Munkaügyi Központ 

- Oktatási Intézmények 

- Járási Hivatal, 

Önkormányzatok, Egészségügyi 

Szolgálatok 

- Önkormányzatok, Gyermek 

Intézmények, Civil Szervezetek, 

Vállalkozók 

- Jelzőrendszeri tagok 

- Családgondozók 
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Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek - kiemelve 

a felelőst 

Idősek 

- ellátórendszer bővítése, 

fejlesztése 

 

- időskori sajátosságok 

figyelembe vétele 

- jelzőrendszer kialakítása  

- szociális gondozók betanítása 

- szociális intézmények 

fejlesztése 

- szűrőprogramok szervezése 

 

- közösségszervezés 

 

- tanfolyamok szervezése 

 

- pályázatok figyelése 

- szociális képzés indítása 

 

- idősek elhelyezése, 

napközbeni ellátása 

- diák korosztály közelítése az 

Időskorúak tevékenységéhez. 

Az érettségire készülő diákok 

50 órás közfoglalkoztatásának a 

házi gondozónők 

tevékenységébe való bevonása 

 

- mozgó könyvtár, színházi 

előadások településekre vitele, 

színjátszó csoportok szervezése 

 

 

- mentálhigiénés szakember 

alkalmazása 

- logopédus alkalmazása 

 

- az ellátásokról a 

lehetőségekről tájékoztatás 

szórólapokkal, helyi újságban 

megjelenéssel 

 

- Helyi Önkormányzatok, 

Kistérségi Társulások (pályázati 

pénzekkel) 

- Demens részleg, Idősek Klubja 

  Helyi Önkormányzatok 

- Helyi Önkormányzatok 

 

- Önkormányzatok 

 

- Egészségügyi Intézmények, 

Orvosok 

- Önkormányzatok, Civil  

Szervezetek, Nyugdíjas Klub 

- Iskolák, Civilek, Idősek Klubja,  

Teleház 

- Önkormányzatok, Egyesületek 

- Szociális munkás, Családsegítő 

Szolgálat 

- Önkéntesek, Önkormányzat 

 

- KLIK, Iskolák 

 

 

 

 

 

 

- Járási Hivatal 

- Művelődési Házak 

- Színházak 

- Önkormányzatok 

 

- Önkormányzatok 

- Munkaügyi Központ 

- Egészségügyi Szolgálatok 

 

- Családsegítők 

- ISZI vezetője 
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Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek - kiemelve 

a felelőst 

Nők 

- képzések szervezése 

- partnerek felkutatása 

- tájékoztató programok 

indítása 

 

- részmunkaidőben való 

foglalkoztatás 

 

 

- nagycsaládos nők anyagi 

támogatása 

 

- többgyermekes anyák állami 

megbecsülése nyugellátásban a 

gyermeknevelés megbecsülése 

- bölcsődék fejlesztése, építése 

 

- családbarát munkahelyek 

megteremtése 

 

 

- családbarát munkahelyek és 

rugalmas munkaidőben való 

foglalkoztatás bevezetése 

- munkahelyteremtés 

 

- kisgyermeket nevelő 

édesanyák közfoglalkoztatásba 

való bevonása 

 

 

- Munkáltatók, Vállalkozók, 

Oktatási Intézmények  

 

 

- Állami Szervek, 

Önkormányzatok, Magán szféra ( 

Állami támogatásokkal ) 

 

- Állami Szervek 

(adókedvezmények bővítése) 

 

- Állami Szervek 

 

 

- Önkormányzatok, Civil 

Szervezetek, Egyházak 

- Vállalkozók, Munkáltatók, 

Költségvetési Szervek, 

intézmények 

 

- Önkormányzatok Munkáltatók, 

Vállalkozók, Munkaügyi 

Központ 

 

 

 

- Családsegítők 

- Védőnők 

- Jegyzők 
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Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek - kiemelve 

a felelőst 

Fogyatékkal élők 

- szemléletformálás, 

szemléletváltás állami szinten 

- elfogadottság 

 

 

- segédeszközök beszerzésének 

támogatása 

 

- közlekedési problémák 

(buszoknál a fellépés 

elősegítése) 

- munkaerőpiacra jutásra 

felkészítés 

 

- akadálymentesítés biztosítása 

a közintézményekben 

 

- munkaerőpiacon történő 

foglalkoztatottság motiválása  

 

- munkalehetőségek teremtése, 

rehabilitációs foglalkoztatás 

 

- kérdőívek készítése, felmérés 

elvégzése 

 

- otthon végezhető munkák 

lehetőségeinek megteremtése 

 

- fogyatékos személy 

alkalmazása a tájékoztatásra és 

felhívásra.  

 

- Központi Államigazgatás civil 

szervezetekkel 

- Médiák, Egyházak, Autista 

Központ 

 

- Állami Szervek, Helyi 

Önkormányzatok, Civil 

Szervezetek 

- Civil Szervezetek, Közlekedési 

Vállaltok, Szolgáltatók 

 

- Foglalkoztatási Hatóság, Civil 

Szervezetek, Egyház 

 

- Helyi Önkormányzatok, Járási 

Hivatalok, Állami pályázatok 

 

- Állami támogatás 

 

 

- Munkaügyi Központ, 

CORREKT-SYSTEM Kft. 

 

- Családsegítő/gondozó központ 

Szociális munkások 

 

- Vállalkozók, Ipari üzemek 

 

 

- Jegyzők 

- ISZI vezetője 

 

12.2 JÖVŐKÉPÜNK 

A Gyöngyös Járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatainak legfontosabb 

célja a településeken élő állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos 

javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely erősíti a közösségekhez és a 

lakóhelyekhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást; kiemelt figyelmet, ha 

kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett csoportok számára; tudatos és 

partnerségen alapuló intézkedéseik hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási 

esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javulnak.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése, a megvalósítás időbeli részletezése  

 

Az összegző táblázat tartalmazza a problémák enyhítését célzó intézkedéseket, a megvalósítás 

folyamatának leírását, időbeni terjedelmét, illetve fenntarthatóságát. 

 

A táblázat a JEP 1. mellékletét képezi. 

12.3 MEGVALÓSÍTÁS 

A megvalósítás előkészítése 

 

A Gyöngyösi Járás illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatai az általuk 

fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adják, és ellenőrzik, a településeken működő 

nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kérik, hogy 

a Járási Esélyteremtő Programtervet valósítsák meg, illetve támogassák. 

Az Önkormányzatok azt is kérik intézményeiktől és partnereiktől, hogy vizsgálják meg, és a 

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatókba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra 

és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek a Járási Esélyteremtő 

Programtervben részletes leírásra kerültek. 

Az települési önkormányzatok a JEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Járási Esélyteremtő Programtervért Felelős Fórumot (JEP 

Fórum) hoz létre és működtet. 

Fentiekkel kívánják az önkormányzatok biztosítani, hogy a JEP IT-ben vállalt feladatok a 

településeken maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata  

 

A Járási Esélyteremtő Programtervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében JEP 

Fórumot hozunk létre, melynek tagjai a települések jegyzői, vagy az általuk kijelölt és írásos 

megbízással ellátott munkatárs. 
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A JEP Fórum feladatai 

- a JEP 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 JEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a JEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a JEP IT-be, a módosított JEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre  

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

- a JEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 

Az esélyegyenlőség fókuszában lévő célcsoportokhoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyteremtő Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak 

munkájukról az Esélyteremtő Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel 

rendelkeznek. 

 

A JEP 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 JEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.  

A JEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

A Járási Esélyteremtő Programterv megvalósulását, végrehajtását a JEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a JEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság biztosítása 

A programterv elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze 13 alkalommal road-show rendezvények keretében.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Járási Esélyteremtő Programterv nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló JEP Fórum első ülésének 

mihamarabbi összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a települések döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit.  

A JEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzatok honlapjai, a helyi médiák állnak rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzatok és intézményeik különböző rendezvényein. Az elért 

eredményeket és sikereket beépítjük kiadványainkba. A tolerancia, a befogadás, a hátrányos 

helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősségek 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:  

A Járási Esélyteremtő Programterv végrehajtásáért az önkormányzatok részéről a mindenkori 

polgármesterek felelősek:  

- Az ő feladatuk és felelősségük a JEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzatok és a JEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.  

- Folyamatosan együttműködnek a JEP Fórum vezetőjével.  

- Felelősségi körükbe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeiket a JEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzik. Így  

o Felelnek azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Járási Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kísérik azt, hogy az önkormányzatok döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerjék és kövessék a JEP-ben foglaltakat.  

o Támogatniuk kell, hogy az önkormányzatok, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a JEP végrehajtásához.  
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o Kötelességük az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni.  

 

A JEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:  

 

 a JEP IT megvalósításának koordinálása (a JEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

 a JEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzatok felelőseivel közösen  

 a JEP Fórum összehívása és működtetése.  

 

A települések vezetői, az önkormányzatok 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, és egyéb programon részt vegyenek.  

- felelősségük továbbá, hogy ismerjék a JEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában.  

- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a JEP IT kijelölt irányítóinak.  

- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyteremtő Programtervben foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről.  

Minden, az önkormányzatokkal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a JEP 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 önkormányzatokkal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a JEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak.  
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Felülvizsgálat, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat 

során kiderül, hogy a JEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a JEP 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 

JEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz 

az önkormányzatok képviselőtestületeinek a szükséges intézkedésekre.  

 

A programterv szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a JEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról.  

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a JEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról.  

A JEP 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. 

 

13. ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA 

A Gyöngyös Város Önkormányzata a Járási Esélyteremtő Programtervének szakmai és 

társadalmi vitáját megtartotta. 

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Járási Esélyteremtő Programtervet 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 308/2015. (X. 22.) önkormányzati 

határozatával elfogadta. 

 

Melléklet: Összefoglaló táblázat- Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve. 

                  Forrástérkép a pályázati lehetőségekről. 
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(human, 

pénzügyi, 
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Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1 

Képzések, 

kihelyezet 

tan-

folyamok 

szervezése 

 

Az 

aluliskolázottság

miatt a 

mélyszegény-

ségben élők és 

romák belépése a 

munkaerőpiacra 

egyre nehezebb. 

Hiányzik a szülők 

motiváltsága, 

sok a hiányzás. 

A 

mélyszegénys

égben élők, 

romák 

iskolázottsá-

gának, 

képzettsé-

gének segítése 

A települések 

Ifjúsági 

Koncepciója, 

Települések 

Közoktatási 

Esélyegyen-

lőségi 

Programja 

Központi 

és 

kihelyezett 

oktatások 

szervezése, 

melyek az 

elhelyezke

déshez 

szükséges 

ismerete-

ket és 

tudást 

biztosítja. 

Foglalkoz-

tatási Hatóság, 

Oktatási 

Intézmények 

KLIK, 

Munkaügyi 

Központ. 

 

Folyamatos 

A képzések 

száma.  

A képzések-

ben résztve-

vők száma. 

A képzések  

értékelése. 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Oktatási 

intézmények 

közreműkö-

dése, együtt-

működése. 

Vállalkozók 

érdekelté tétele. 

Önkormány-

zatok döntése 

alapján, az 

intézmények 

szakmai 

programjába 

beépítve 

fenntartható, 

valamint  

pályázat 

esetén a 

project 

fenntartási 

időszakáig 
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2 
Alapképzés 

szervezése 

Írástudatlanság, 

alapvető  

kommunikáció 

hiánya. 

A romák és 

mélyszegénys

égben élők 

írástudatlanság

ának 

megszüntetése

.  

A települések 

Ifjúsági 

Koncepciója, 

Települések 

Közoktatási 

Esélyegyen-

lőségi 

Programja 

Alapképzés

ek 

szervezése, 

az írástudás 

megszerzé-

se. 

Kifejező 

készségek 

fejlesztése. 

 Hatóság, 

Oktatási 

Intézmények 

KLIK, 

Munkaügyi 

Központ. 

 

Folyamatos 

Írástudást 

megszerzők 

száma. 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Oktatási 

intézmények 

közreműkö-

dése, együtt-

működése. 

 

Fenntartható 
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Nő 

„Akadémia” 

indítása. 

Alapvető 

egészségügyi 

ismeretek hiánya. 

Nem megfelelő 

nő-férfi 

foglalkoztatás. 

A roma és 

mélyszegénys

égben élő nők 

foglalkozta 

tásának 

elősegítése. 

Települések 

Közoktatási 

Esélyegyen-

lőségi 

Programja 

Olyan OKJ 

képzések 

szervezése, 

amelyek a 

foglalkoz-

tatók 

igényeire 

épülnek.  

Foglalkoz-

tatási Hatóság, 

Oktatási 

Intézmények 

Munkaügyi 

Központ. 

 

Folyamatos 

A 

képzésekben 

részvettek 

száma. 

Pályázati 

források 

kihasználása. 

Oktatási 

intézmények 

közreműködése, 

együtt-

működése. 

 

Pályázati 

források 

nyerése és a 

megfelelő 

együttműködé

sek esetén 

fenntartható 
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Közfoglal-

koztatás, 

közfoglal-

koztatási 

programok 

indítása 

Foglalkoztatási 

hiány, 

korlátozottak a 

közfoglalkozta-

tásban részt 

vehetők száma. 

A 

közfoglalkoz-

tatásba 

bevonható 

résztvevők 

számának 

bővítése. 

Települések 

Foglalkoztatási 

Településfej-

lesztési 

koncepciói, 

Településren-

dezési tervek. 
Közmunka 

programok 

bővítésével

segíteni a 

családok 

megélhe-

tését. 

Önkormányzat

ok, 

Járási 

Hivatalok 

Folyamatos 

A közmunka 

programokba 

bevont 

létszám. 

Személyi, tárgyi 

és pénzügyi 

feltételek, 

pályázati 

források. 

Önkormányzat

ok döntése 

alapján 

fenntartható a 

források 

rendelkezés-re 

állásáig. 
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Szűrő-

programok 

kiterjesztése 

A megfelelő és 

szükséges 

egészségügyi 

ellátáshoz való 

hozzájutás nem 

mindenhol 

egyforma és adott. 

Egyre többen 

élnek rejtett 

betegséggel, 

bizonyos 

szakrendelésekre 

nagy a várakozási 

idő. 

Szűrő 

vizsgálatokkal 

a betegségek 

kiszűrése, az 

egészségi 

állapot 

romlásának 

megelőzése. 

Egészségi 

állapot 

javításával a 

munkaképes 

állapotnak 

örvendők 

növelése. 

A települési 

önkormányzato

k környezet- és 

település-

egészségügyi 

feladatok köre. 

Egészségügyi 

Koncepció. 

A 

megfelelő 

motiváció 

megteremté

se. 

Mobil 

szűrővizsgá

latok 

megszer-

vezése a 

szakorvo-

sok 

közremű-

ködésével. 

Egészség-ügyi 

Intézmények, 

Önkormány-

zatok 

Civil 

Szervezetek. 

Szociális 

Szolgáltatók. 

Folyamatos 

Szűrő 

programok 

száma. a szűrő 

programokban 

résztvevők 

száma. 

Pályázati 

források 

technikai 

eszközök 

beszerzésére, 

házi orvosok 

szakorvosok, 

asszisztensek. 

Önkörmány-

zati döntések 

alapján, 

Egészségügyi 

Intézmények 

programjába 

beépülve,pá-

lyázati 

források 

nyerése esetén 

fenntartható 
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Étkeztetési 

programok 

bevezetése 

A 

mélyszegénységb

en élőknél és a 

romáknál 

probléma a napi 

étkezés. 

Ingyenes 

gyermekétkezt

etés, 

szociális 

étkeztetés, 

idősek 

étkeztetése. 

A települési 

önkormányza-

tok környezet- 

és település-

egészségügyi 

feladatok köre. 

Meleg 

étkeztetés 

biztosítása 

a 

települése-

ken. 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

A meleg 

étkeztetések 

helyeinek 

száma, napi 

adagszám, az 

étkeztetésben 

résztvevők 

száma. 

Pályázati 

források, 

étkeztetéssel 

foglalkozó 

vállalkozások 

megléte, 

étkeztetés 

helyének és 

személyi 

feltételeinek 

biztosítása 

Önkormányzat

i döntések 

alapján, 

együttmű-

ködések 

meglétével, 

pályázati 

források 

nyerésével 

fenntartható. 
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Tehetség-

gondozás 

mentorok 

közremű-

ködésével. 

A tehetséges 

fiatalok 

elkallódnak. 

Az óvodákban 

hiányoznak a 

pedellusok, az 

iskolákban a roma 

pedagógusok. 

Szociálpedagó

gusokra lenne 

szükség. 

Akkreditált 

képzések 

szervezésével 

növelni a roma 

pedellusok, 

pedagógusok 

számát. 

Önkormányza-

tok 

Foglalkoztatási 

stratégiája, 

Oktatási 

Intézmények 

pedagógiai 

koncepciója. 

Tehetség 

gondozó 

programok 

kihelyezése 

a 

települések

re. 

Önkormány-

zatok,  

Oktatási 

Intézmények 

Felsőoktatási 

Intézmények 

KLIK 

Folyamatos 

Mentor 

képzésben 

részesülők 

száma. 

A megkereset-

tek száma. 

A 

tehetséggondo

zásra 

kiválasztottak 

száma. 

Állami 

támogatási 

programok. 

Személyi, tárgyi 

és pénz- 

 ügyi feltételek 

biztosítása az 

intézmények 

költségvetéséne

k függvényében. 

Pályázati 

források. 

A szükséges 

források 

megléte és az 

érintettek 

motiváltsága 

mellett  

fenntartható 
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Szociális és 

egyéb 

támogatások 

biztosítása. 

A foglalkoztatási 

hiány, az otthoni 

szocializálás 

hiánya, a szülők 

motiválatlansága a 

szegénység 

további 

fokozódását idézi 

elő. 

A HH és HHH 

családok 

további 

elszegénye-

désének  

megakadá-

lyozása. 

Önkormány-

zatok 

Egészségügyi, 

Szociális 

Ellátási  

koncepciói. 

A szociális 

Ellátó 

Rendszer 

fejlesztésé-

vel, 

partnerek 

közreműkö

désével 

pénzbeni és 

természet-

beni 

juttatások 

bővítése 

Önkormányzat

ok, 

Járási Hivatal 

Vöröskereszt 

Egyházak, 

Máltai 

Szeretett 

Szolgálat 

Üdvhadsereg 

Központ 

Civil 

szervezetek. 

Folyamatos 

A 

támogatásokba

n részesülők 

száma. 

A támogatások 

nagysága. 

A Szociális 

Ellátó Rendszer 

modosításával, 

fejlesztésével a 

pénzügyi forrás 

biztosítható. 

Személyi, tárgyi 

feltételek 

részben 

biztosítottak. 

Az 

Önkormány-

zatok döntése 

alapján, 

a megfelelő 

kommuni-

kációval, a 

civil 

szervezetek 

pozitív 

hozzáállásá-

val 

fenntartható 
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Szociális el-

látó és tá- 

fogató 

rendszer 

szolgálta tá- 

mainak bő-

vítése, 

információk 

biztosítása. 

A közüzemi 

számlák 

felhalmozódása 

miatt a mélysze-

génységben élő 

családok 

adósságállomá-

nyának 

újratermelődé- 

se. 

A családok 

elszegénye-

dési folyamat 

megállítása. 

 

Önkormány-

zatok Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

koncepciói. 

 

Az állapot 

folyamatos 

figyelése az 

oktatáso-

kon 

keresztül az 

öntevé-

kenységre 

nevelés 

Életviteli 

tanácsadók, 

szakértők, 

Önkormányzat

ok, 

Oktatás-

szervezők, 

Családsegítő 

Szolgálatok 

Folyamatos 

Az infotájé- 

koztatók szá- 

ma, az okta- 

tásban részt- 

vettek száma 

az elszegé- 

nyedett  csa- 

ládok számá- 

nak 

csökkenése 

Humán és 

pénzügyi 

források 

szükségesek. 

Pályázati 

források 

bevonása is 

lehetséges. 

A feltételek 

biztosításával 

és a megfelelő 

hozzá-állással 

fenntartható 
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0 

A mélysze-

génységben 

élő családok 

támogató 

körének és 

tárgyi 

adományai-

nak 

bővítése. 

A családok lakás-

körülményei nem 

megfelelők. Sok 

helyen a bútorzat 

hiányos, a 

családok 

elhelyezése 

szűkös. A 

tisztálkodási 

feltételek 

hiányoznak. 

Lakás és 

életkörülmé-

nyek javítása. 

A települések 

Esélyegyenlő-

ségi Programjai 

Egészségfejleszt

ési Koncepció 

Adomány-

gyűjtő 

bázis 

létrehozása 

civil 

szervezetek 

felelős 

megbízásá-

val. 

Szponzorok, 

Civil 

Szervezetek 

Vállalkozások 

Önkormány-

zatok 

Folyamatos 

A támogatott  

családok 

száma. 

A tárgyi 

adományok 

köre és 

száma. 

Megfelelő 

hozzáállással 

a személyi és 

tárgyi 

erőforrások 

biztosítottak. 

Közös 

döntéssel és 

szoros 

együttműkö-

déssel 

fenntartható 
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1 

A román 

romák 

legális 

munkaválla-

lásának 

megoldása. 

Idénymunkára 

érkeznek. 

Munkavállalásuk 

rendezetlen 

Mélyszegénység-

ben élő családok 

fogadják be Őket.  

Munkaválla-

lásuk ren- 

dezése sza- 

bályos kere- 

tek között. 

Elhelyezke-

dési problé- 

májuk meg-

oldása szállás 

adókkal. 

Foglalkoztatási 

Programok 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

Kormány 

Hivatal 

Munkaügyi 

Hatóság 

A munka- 

vállalás 

rendezése.

Elhelyezke

-dési 

problémá-

juk 

megoldása 

szállás-

adókkal. 

Járási Hivatal 

Önkormányzat

ok Szakható- 

ságok 

2015 

Első félév  

A megoldott 

esetek száma. 

Humán 

erőforrások a 

településeken 

adottak, 

megfelelő 

szabályozásra 

szükség van. 

Korlátokkal 

fenntartható 

A gyermekek esélyegyenlősége 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

193 
 

A Gyöngyösi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
té

zk
ed

és
 

 
sz

ám
a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az 

intézke-

dés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

1 

Gyermekes  

családok tá-

mogatása, 

tehetség-

gondozás. 

Családi 

ingerszegény 

háttér. 

Intézménye-sített 

fejlesztés hiánya, 

vagy hatékonysági 

probléma. 

Gyakorlatiasság 

hiánya az 

iskolákban 

Családok 

segítése 

gyermekeik 

tehetségének 

kibontakozta-

tásában 

Szociális 

Szolgáltatás- 

tervezési 

Koncepció, 

Ifjúsági 

Koncepció, 

 

A 16 óráig 

iskolában 

kötelező 

ellátás 

keretében 

egyénre 

szabott 

tehetséggo

ndozás. 

NAT 

módosítá-

sának 

kezdemé-

nyezése 

Önkormány-

zatok. 

 

KLIK 

 

Védőnő 

Szolgálat 

 

Család-segítő 

Szolgálat 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

Programok 

száma. A 

programokba 

bevont 

családok és 

gyerekeik 

száma 

A személyi, 

tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek 

részben 

biztosítottak. 

Pályázati 

források 

bevonása 

Intézmények 

szakmai 

programjába, a 

NAT 

szükséges 

változásaival 

fenntartható 
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Gyermek-

étkeztetés. 

Nyári 

táborok és 

napközik 

működtetése

. 

Gyermekétkezteté

s, és napközis 

ellátás, valamint 

nyári táborozás 

hiánya a nyári 

időszakban. 

Motiváltság 

hiánya. Probléma, 

hogy városon 

belül távol van az 

iskola a 

lakhelytől. 

Rövidtávú:A 

nyári 

gyermek-

étkeztetés és 

táborozás 

lehetőségének 

felmérése 

Középtávú: 

Gyermek-

étkeztetésben 

és táborozás-

ban minél több 

gyermek 

részesüljön 

Hosszú távú 

HH és HHH 

kisgyermek 

többségének 

megoldódna a 

nyári 

étkeztetés. 

Szociális 

Szolgáltatás- 

tervezési 

Koncepció. 

Ifjúsági 

Koncepció 

A nyári 

gyermek-

étkeztetés 

és nyári 

táborozás 

lehetőségé-

nek 

megterem-

tése. 

Ön-

kormányzat 

és KLIKK 

közötti 

szerződés 

felülvizs-

gálata, 

módosítá-

sa. Szak-

személyzet 

kötelező 

biztosítása 

Önkormány-

zatok, 

KLIKK, 

Szponzorok 

Iskolák, 

Civil 

Szervezetek 

A saját 

iskolában saját 

pedagógusokk

al, saját 

gyerekek 

táboroztatása 

hatékony. 

2015 január 1-

től folyamatos 

A táborozás-

ban résztvevő 

gyerekek 

száma. 

A napközi 

étkeztetésben 

részesülő 

gyerekek 

száma 

Emberi, 

technikai, 

anyagi forrás 

megteremtése 

Utaztatás 

megoldása 

kisbusszal. 

Fenntarthatósá

g: a 

gyermekek 

nyáron is 

ellátásban 

részesülhet-

nek, a 

felügyelő 

személyek 

munkához 

jutnak 
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Kiskorúak 

veszélyez-

tetésénél a 

vészhelyzet 

megelőzése 

 

Egyre több 

kábítószer 

problémákkal 

találkoznak a 

tanárok, nevelők 

és szülők 

gyerekeik 

kapcsán, a 

gyerekeknél 

erőteljes az 

internet függőség, 

ami a tanulás 

kárára megy. 

Gondozás, 

nevelés 

elhanyagolása. 

Összefogás 

hiánya. 

A szülők és 

gyermekeik 

tudatos 

tájékoztatása 

az internet 

függőségről, a 

kábítószerek 

káros 

hatásáról. 

Családsegítés 

hatékonyságán

ak növelése. 

Települési 

Önkormányza-

tok  

Ifjúsági 

Koncepciói. 

Szociális 

Szolgáltató 

Koncepció. 

Szülők, 

iskolák, 

média   

tudatosításá

nak 

fejlesztése 

A jelző-

rendszer 

működésé-

nek 

megfelelő 

hatékony-

ságra 

emelése. 

 

KEF 

tájékoztató 

előadások 

fejlesztése 

Jelző-rendszer 

tagok 

Közösségi 

Ellátás 

Önkormány-

zatok  

Család-

segítők, 

Iskolák, 

Rendőrség 

Gyermek-

jóléti 

Szolgáltatás. 

Folyamatos 

Tájékoztató 

előadások 

száma. 

 

KEF 

tájékoztató 

előadások 

száma 

A személyi és 

tárgyi feltételek 

biztosítottak. 

Pályázati 

források 

felkutatása a 

tájékoztató 

anyagok 

fejlesztéséhez. 

Önkormányzat

ok, Iskolák, 

Rendőrség, 

Gyermek-

jóléti Szolgálat 

együttmű-

ködésének 

meglétével, 

pályázati 

források 

nyerésével 

fenntartható 
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Gyermekek 

mentális, 

testi, fizikai 

állapotával 

kapcsolatos 

problémák 

felmérése 

továbbítása 

megfelelő 

fórumok 

felé. 

A járás 

településeinek 

iskoláiban 

gyermek 

pszichiáter, 

pszichológus 

hiány van. 

Hiányzik a 

gyógytorna 

ellátás. 

Nehéz a nevelési 

tanároktól 

időpontot kapni. 

Pszichiátriai 

ellátás, 

pszichológus 

biztosítása. 

Ortopédiai 

szakorvosi 

ellátás 

szervezése. 

Egészségügyi és 

Szociális 

Szolgáltatás 

Koncepció. 

Ifjúsági 

Koncepció 

Sport Koncepció 

A meglévő 

problémák 

feltérképe-

zése 

pszicholó-

gusok 

közremű-

ködésével.  

Mozgó  

szakorvosi  

szolgálat 

kiterjesztés

e település-

re, iskolára. 

A finanszí-

rozás 

növelése. 

Szabadidő 

programok 

szervezése. 

Önkormányzat

ok 

Képviselő 

Testületek 

Egészségügyi 

Intézmények 

Iskolák 

Védőnő 

Szolgálatok 

Népegész-

ségügyi 

Intézet. 

Folyamatos 

Az iskolai 

pszicholó-

gusok 

számának 

évenkénti 

növekedése. 

Mozgó 

szakorvosi 

rendelések 

száma 

Iskolai 

pszichológus 

foglalkoztatása 

kötelező, így a 

forrás is 

biztosított. 

Pályázati 

források nyerése 

a mozgó 

szakorvosi 

ellátáshoz. 

Önkormányzato

k részéről fontos 

a finanszírozási 

lehetőségek 

növelése. 

Szakemberek 

számának 

növelésére 

szükség van. 

Feljelentő 

pedagógus 

szükséges! 

Pályázati 

források 

nyerésével, 

valamint az 

érintettek 

szoros 

együttmű 

ködésével 

fenntartható 
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Kiskorúak 

családon 

belüli 

veszélyez-

tetésének 

csökkentése 

Kiskorúak 

bántalmazása. 

Sok esetben 

információ van a 

gyermekek 

bántalmazásáról 

családon belül. Az 

esetek nem 

kerülnek felszínre. 

A gyermekek 

családon belüli 

veszélyez-

tetésének 

kiszűrése, 

megfelelő 

intézkedések 

megtétele. 

Gyermek és 

Ifjúsági 

Koncepció. 

Család és 

gyermekvédel-

mi Programok. 

Törvényi, 

illetve 

jogalkotás 

módosítás a 

joghézagok  

Hatékony 

jelzőrend-

szer 

működte-

tése. 

Járási Hivatal, 

Önkormány-

zatok, 

Törvény és 

jogszabály 

alkotók. 

Jelző-

rendszeri 

tagok. 

Folyamatos 

A feltárt 

veszélyeztetés

ek száma.  A 

megtett 

intézkedések 

száma. A 

Törvényi és 

jogszabályi 

változtatások 

megléte. 

A szükséges 

erőforrások 

rendelkezésre 

állnak. 

Közös 

akarattal és 

szoros 

együttműkö-

déssel, a 

cselekvések és 

intézkedések 

összehango-

lásával 

fenntartható 
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Gyermek-

orvosi és 

védőnői 

ügyelet 

létrehozása, 

működte-

tése. 

Hiányosságok 

vannak az ügyeleti 

rendszerben. 

Az ügyeletek 

újjászervezésé

nek vizsgálata 

és a tevékeny-

ségek 

megszerve-

zése. 

Egészségfej-

lesztési 

Koncepció, 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

Koncepció. 

A 

szolgáltatás 

iránti 

igények 

felmérése, 

a helyi 

adottságok 

vizsgálata, 

a szükséges 

személyzet 

biztosítása.  

Járási Hivatal 

Önkormány-

zatok 

Egészségügyi 

Szolgálatok 

Folyamatos 

A létrehozott 

ügyeletek 

száma. 

Szükségesek a 

személyi, 

pénzügyi és 

technikai 

források, 

valamint a 

pályázati 

lehetőségek 

rendelkezésre 

állása. 

A döntések 

meghozataláva

l, pályázati 

támogatások 

nyerésével  

fenntartható 
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A 

gyermekek 

szabadidejé

nek 

szervezése. 

Egyre több a 

csellengő 

gyermek, akik 

haszontalanul 

töltik szabad 

idejüket. 

A települése-

ken ne 

legyenek 

csellengő 

gyermekek. 

Szabadidő 

hatékony 

kihasználása. 

Sport 

Koncepció, 

Ifjúsági 

Cselekvési 

Program, 

Kulturális 

Koncepció, 

Bűnmegelőzési 

Koncepció. 

Szabadidő 

programok 

szervezése, 

szakkörök, 

ifjúsági 

klubok 

indítása. 

Jelzőrendsze-

ri tagok, 

Gyermek- 

jóléti  

Szolgálat, 

Iskolák 

Civil 

Szervezetek 

Önkormány-

zatok 

Folyamatos 

A csellengő 

gyermekek 

száma. 

Az indított 

szakkörök és 

ifjúsági klubok 

száma. 

Az 

intézkedések 

hatékonysága. 

A human 

erőforrások 

rendelkezésre 

állnak, technikai 

eszközbeszer-

zéshez pénzügyi 

források 

szükségesek. 

Megfelelő 

pályázatok. 

Pályázatok 

nyerésével, 

közös akarattal 

fenntartható 
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Akadály-

mentesítések 

megépítése 

Akadálymente-

sítés hiánya 

gyermek, és más 

intézményeknél 

A gyermek és 

más 

intézmények 

akadálymente-

sítésének 

növelése. 

Költségvetési 

Terv, 

HEP 

Minél több 

oktatási és 

más 

gyermek 

intézmény-

nél az 

akadály-

mentesítés 

megoldása 

Önkormány-

zatok, 

Gyermek 

intézmények, 

Civil 

Szervezetek, 

Vállalkozások 

Vállalkozók 

Folyamatos 

A létesített 

akadály-

mentesí-tések 

száma. 

Pályázati 

források 

nyerése, 

személyi és 

pénzügyi 

források megléte 

szükséges. 

Önkormány-

zati döntések, 

pályázati 

források 

megléte esetén 

fenntartható 

A nők esélyegyenlősége 
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Részmunka-

időben való 

foglalkoz-

tatás 

lehetősége-

inek 

megterem-

tése. 

Foglalkoztatási 

lehetőségek 

hiánya. 

Munkahelyi 

megkülönböz-

tetések megléte. 

Részmunka-

idős 

foglalkoztatás 

megteremtése.  

Foglalkoztatás-

politikai 

Koncepció 

A 

munkáltató

knál a 

részmunkai

dős 

foglalkozta

tásra 

alkalmas 

munkakö-

rök 

megjelőlé-

se 

Munkáltatók, 

Állami 

Szervek, 

Önkormány-

zatok. 

Folyamatos 

Részmunka-

idős 

munkakörök 

száma. 

Részmunka-

időben 

foglalkozta-

tott nők száma. 

Részmunka-

idősfoglalkoztat

ást segítő Állami 

támogatások 

megléte, 

pályázatok 

megléte. 

A feltételek 

biztosítása 

mellett 

fenntartható 
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Nagycsalá-

dos nők 

anyagi 

támogatása 

többgyer-

mekes anyák 

megbecsü-

lése 

Többgyermekes-

családanyák 

problémái. 

Foglalkoztatásuk 

nehézségei. 

Társadalmi 

elismertség 

hiánya. 

Társadalmi 

elismertség –

megterem-

tése.-

Támogatási 

rendszer 

bővítése. A 

nyugdíj 

megállapításán

ál vegyék 

figyelembe. 

 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok. 

Adóked-

vezmények 

bővítése. 

Nyugdíj 

összeg szá-

mításánál 

figyelembe 

venni a 

felnevelt 

gyermekek 

számát. 

Állami 

Szervek. 
Folyamatos 

Kedvezmé-

nyek 

növelésének 

száma. 

Állami 

támogatások 

megléte. 

Pályázatok 

kiírása 

Megfelelő 

törvényi 

módosítá-

sokkal 

fenntartható 
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A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az 

intézke-

dés 

tartalma 
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erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

3 

Kisgyerme-

ket nevelő 

édesanyák 

kozfoglal-

koztatásba 

bevonása. 

Foglalkoztatási 

lehetőségek 

hiánya. 

A 

közfoglalkozta

tás körének 

bővítése. 

Foglalkoztatás-

politikai Kon- 

cepció. Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok. 

Település-

rendezési Terv. 

Közfoglal-

koztatási 

munkaterü-

letek bőví- 

tése, a nők 

bevonása a 

közfoglal-

koztatásba. 

Információ 

nyújtás. 

Önkormány-

zatok, 

Munkáltatók, 

Munkaügyi 

Központ 

Folyamatos 

Közfoglal-

koztatásba 

bevont anyák 

száma.  

A források 

biztosítottak.  
Fenntartható 
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Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-
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Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

4 

Családbarát

munkahe-

lyek és 

rugalmas 

munka-

időben való 

foglalkoz-

tatás 

bevezetése 

A GYES – ről 

vissaztérő nők 

munkábaállásá-

nak nehézségei. 

A nők 

munkaerő-

piacra való 

visszatérésé-

nek 

elősegítése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok. 

Rugalmas 

munkaidő, 

távmunka 

bevezetés-

feltétele-

inek 

vizsgálata, 

családbarát 

munkahe-

lyek 

létesítése. 

Vállalkozások

Munkáltatók-

Önkormány-

zatok. 

Folyamatos 

Családbarát 

munkahelyek 

száma, 

rugalmas 

munka-időben 

foglalkoz-

tatott nők 

száma. 

Rugalmas 

munkaidő 

bevezetését 

segítő 

pályázatok 

megléte, saját 

források 

rendelkezés-re 

állása. 

Pályázatok 

nyerése, 

önkormányzati 

döntések 

mellet-

fenntartható  
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Az intézkedés 
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sához 

szükséges 
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(human, 

pénzügyi, 
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Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

5 

Bölcsődék és 

családi 

napközik 

igény 

szerinti 

fejlesztése, 

építése. 

Gyermekek 

elhelyezésének 

hiányosságai 

kapacitások miatt. 

Gyermekek 

elhelyezésé-

nek 

biztosítása. 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció, 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok. 

A meglévő 

bölcsődék 

fejlesztése, 

új 

bölcsődék 

építése. 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek, 

Egyházak 

Folyamatos 

Bővített és új 

bölcsődék 

száma. A 

bölcsődékben 

elhelyezett 

gyermekek 

száma. 

Önkormányzati 

döntések mellett 

Pályázati 

források megléte 

szükséges. 

Pályázatok 

nyerésével, és 

a megfelelő 

vállalkozások 

rendelkezésre-

állásával 

fenntartható 
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intézke-
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Az intézkedés 
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megvalósítá-
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határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
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sához 
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(human, 
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technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

6 

Képzések, 

átképzések 

szervezése. 

Több éven 

keresztül 

gyermeket nevelő 

anyák tudásának 

elavulása, új 

ismeretek igénye a 

munkáltatóknál 

A munkába 

állás 

elősegítése 

Oktatási 

Koncepció 

Köznevelés 

Fejlesztési 

Koncepció, 

Gazdasági 

Koncepció. 

Költségvetési 

Koncepció. 

OKJ 

tanfolya-

mok 

indítása a 

munkahelyi 

igények 

figyelembe

vételével. 

Munkáltatók, 

Vállalkozók, 

Oktatási 

Intézmények 

Felnőtt 

Oktatással 

foglalkozók 

Folyamatos 

Képzések 

száma, a 

képzésben 

résztvevő nők 

száma. 

Humán források 

adottak, 

pénzügyi 

források 

biztosíthatók  

Fenntartható 

Az idősek esélyegyenlősége 
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Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
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Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 
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Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

1 

Ellátó 

rendszer 

bővítése, 

szociális 

intézmények 

fejlesztése. 

Az idősek száma 

folyamatos 

növekedést mutat. 

Egyre több az 

elöregedő 

település. 

Az idősek 

egyedül 

maradásának 

csökkentése az 

időskori 

sajátosságok 

figyelembe 

vételével.  

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció. 

Szociális 

ellátó 

rendszer 

fejlesztése.

Az egyedül 

maradt 

idősek 

gondozása, 

nappali 

ellátása. 

Idősek 

otthonának 

építése.  

Demens 

részleg 

kialakítása, 

férő 

helyeinek 

növelése. 

Helyi 

Önkormányzat

ok, 

Demens 

részleg, Idősek 

Klubja, 

Kistérségi 

társulások 

Vállalkozások 

Folyamatos 

Idős otthonok 

száma. Az új 

szolgáltatások 

száma. Az 

ellátó 

rendszerbe 

bevont idősek 

száma. 

Pályázatok 

megléte. 

Személyi és 

technikai háttér 

megléte 

szükséges. 

Pályázatok 

nyerésével, 

megfelelő 

döntések 

meghozata-

lával, széles 

összefogással 

fenntartható 
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cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az 

intézke-

dés 

tartalma 

Az intézkedés 
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hatósága 

2 

Szűrő-

programok 

szervezése. 

Az időseknél 

gyakori a 

megbetegedések 

száma a növekvő 

egészségromlás 

mellett. 

Az idősek 

egészségi 

állapotának 

fenntartása, a 

betegségek 

megelőzése.  

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció. 

Szűrő-

programok 

szervezése. 

Egészségügyi 

Intézmények 

Orvosok 

Civil 

Szervezetek 

Folyamatos 

A 

szűrőprogram

ok száma. A 

szűrésen 

részt vett 

idősek száma. 

Pályázatok 

megléte. 

Humán és 

pénzügyi forrás 

biztosítása 

szükséges. 

Pályázatok 

nyerésével, a 

személyi és 

pénzügyi 

források 

meglétével 

fenntartható 
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Tájékozta-

tás az 

ellátásokról, 

szűrőprogra

mokról. 

Az idősek 

megfelelő 

tájékoztatásának 

hiánya a 

lehetőségekről 

Szociális 

szolgáltatások 

széles körben 

való 

megismerte-

tése. Az idősek 

tájékozott-

ságának 

biztosítása. Az 

elmagányo-

sodás 

megelőzése. 

Egészségfej-

lesztési 

Koncepció 

Tájékozta-

tás az 

ellátásokról

lehetősé-

gekről 

szóró lapok 

segíttsé-

gével, helyi 

újságban 

megjele-

néssel. 

Önkormány-

zat, 

Egészségügyi 

Intézmények 

Családsegítő 

Szolgálat, 

ISZI vezetője 

Folyamatos 

Akciók és 

Szórólapok 

száma, az 

újságokban 

megjelent 

tájékoztatók 

száma.  

A human 

erőforrások 

biztosítottak. 

Minimális 

pénzügyi 

források megléte 

szükséges a 

nyomdai 

munkák 

kivitelezéséhez. 

Közös 

összefogással 

és akarattal 

fenntartható 
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Az 
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tartalma 

Az intézkedés 
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megvalósítá-
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erőforrások 
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Az intézkedés 
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nyeinek 

fenntart-

hatósága 

4 

Mozgó 

könyvtár, 

színházi 

előadások 

települé-

sekre vitele, 

színjátszó 

csoportok 

szervezése. 

Az élmények 

hiánya az 

időskorúaknál. 

Klubok hiánya, a 

család, mint 

gondoskodó 

közeg felbomlása 

az elmagányoso-

dáshoz vezetnek 

Az 

elmagányosod

ás megelőzése, 

az idősek 

élményeinek 

gazdagítása. 

Egészségfej-

lesztési 

Koncepció 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció. 

Színjátszó 

csoportok 

szervezése 

az idősek 

körében. 

Klubok, 

közösségek 

alakítása.. 

Járási Hivatal, 

Művelődési 

Házak, 

Színházak, 

Önkormány-

zatok. 

Folyamatos 

Az újonnan 

alakult klubok 

száma. 

Színházi 

előadások 

száma. A 

színjátszó 

csoportok 

száma. 

Pályázati 

források, 

személyi, 

pénzügyi 

források, 

valamint 

technikai 

eszközök 

megléte 

szükséges. 

A feltételek 

biztosításával 

fenntartható 
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Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
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Idősek 

elhelyezése, 

napközi 

ellátása. A 

jelző- 

rendszer és 

házi 

segítség-

nyújtás 

fejlesztése 

A család, mint 

gondoskodó 

közeg felbomlása 

az 

elmagányoso-

dáshoz vezet. 

A jelzőrendszer 

manuális hiánya. 

A jelző-

rendszerek, 

kiépítése, 

továbbfejleszt

ése. Igényeik 

megismerése 

és hozzá 

igazodás. 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció. 

Az igények 

felmérése, 

a jelző 

rendszerek 

hatékony-

ságának 

vizsgálata 

Önkéntesek, 

Önkormány-

zat 

Vállalkozások 

Kistérségi 

Társulások. 

Folyamatos 

Napközi 

ellátásban 

részesülők 

száma. 

Jelzőrendszere

kkel 

rendelkező 

idősek száma.  

Elhelye-

zésben 

részesültek 

száma. 

Pályázati 

kiírások 

megléte, 

valamint 

pénzügyi 

források a 

technikai 

eszközök 

beszerzéséhez 

szükségesek  

Pályázatok 

nyerésével, 

vállalkozások 

rendelkezésre 

állásával  

fenntartható 
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hatósága 

6 

A diák 

korosztály 

közelítése az 

időskorúak 

tevékenység

éhez. 

Az idősek 

megnemértése 

más korosztály 

részéről 

 egyedül maradás, 

egyedül élő 

idősek gondozása, 

nappali 

ellátása problémát 

jelent. 

 

Az idősek 

gondolko-

dásának, 

problémáinak 

megértése, az 

idősek iránti 

empátia 

fejlesztése. 

Köznevelés 

Fejlesztési 

Koncepció 

Az 

érettségire 

készülő 

diákok 

50 órás 

iskolai 

közösségi 

szolgálata. 

 

KLIK 

Iskolák 

Együttmű-

ködési 

megállapo-

dással 

rendelkező 

Intézmény. 

Szülők. 

Folyamatos 

Az 

intézkedésbe 

bevont diákok 

száma. 

Személyi, 

pénzügyi 

források 

biztosítottak. 

Fenntartható 
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hatósága 

7 

Szociális 

ellátásban 

dolgozó 

szakem-

berek 

képzése. 

Kevés a szociális 

szakmai 

képesítéssel 

rendelkezők 

száma, aki az 

idősek ellátásában 

részt vehetnének. 

A szociális 

munkás 

szakma 

tanítása. 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezési 

Koncepció. 

 

A szociális 

munkás 

szakma 

oktatása. 

Oktatás-

szervezők. 

Iskolák. 

Munkaügyi 

Központ. 

Folyamatos 

A szociális 

képzésben 

résztvevők 

száma. 

Személyi, 

pénzügyi 

források, 

képzések 

indításának 

megléte 

szükséges. 

Fenntartható a 

feltételek 

megléte 

mellett. 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
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1 

Szemlélet-

formálás, 

szemlélet-

váltás állami 

szinten. 

A fogyatékosság 

és annak családi 

körülményei, 

szülők munkerő 

piaci problémái. 

Az elfogadott-

ság növelése, 

szemlélet 

változtatás. 

Egészség-

fejlesztési 

Koncepció, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok 

Szemléletf

ormálás 

speciális 

képzések 

segíttségé-

vel, az 

integrítás 

fejleszté-

se. 

Kérdőíves 

felmérések. 

Központi 

Államigaz-

gatás, Civil 

Szervezetek, 

Médiák, 

Egyházak, 

Autista 

Központ 

Folyamatos 

Képzések 

száma és azon 

résztvevők 

száma 

Valamennyi 

forrás adott és 

biztosított. 

Fenntartható 
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Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
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Segéd-

eszközök 

beszerzé-

sének 

támogatása. 

Az ellátások 

igénybevételének 

nehézségei, 

A rendelkezésre 

álló teljes 

eszközpark 

ismeretének 

hiánya. 

A lehetőségek 

teljes 

skálájának 

ismertetése, a 

lehetséges 

támogatások 

ismertetése. 

Helyi 

Esélyegyen-

lőségi 

Programok 

Fogyaték-

kal élők 

igényeinek 

felmérése, 

a szükséges 

eszközök 

beszerzése. 

Állami 

Szervek, 

Helyi Önkor-

mányzatok, 

Civil 

Szervezetek. 

Szükségsze-

rint. 

A beszerzett 

eszközök 

mennyisége és 

az igénybe-

vevők száma. 

Személyi 

pénzügyi 

források  

megléte 

rendelkezésre 

állása, 

pályázatok 

megléte. 

A feltételek 

meglétével 

fenntartható. 
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Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

3 

Akadály-

mentesítés  

biztosítása a 

közintéz-

ményeknél. 

Akadálymentesíté

sek hiányosságai, 

intézmények 

megközelíthető-

ségi problémák. 

Akadály-

mentesítés. 

Településfej-

lesztési Terv, 

Település-

rendezési Terv, 

Gazdasági 

Koncepció 

Akadály-

mentesí-

tések 

tervezése, 

megépítése 

Önkormány-

zatok, 

Járási Hivatal, 

Közintézmé-

nyek. 

Folyamatos 

A megvalósí-

tott 

akadálymen-

tesítések 

száma. 

Pályázatok 

megléte, 

Humán, 

pénzügyi és 

technikai 

források 

szükségesek 

Pályázatok 

nyerésével, 

időben 

megfelelő 

döntések 

meghozatala 

esetén 

fenntartható 
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4 

Munkaerő- 

piacra 

jutásra 

felkészítés. 

Munkaerő-piacon 

való 

foglalkoztatott-

ságnak hiánya. 

Munkalehetős

égek 

teremtése, a 

munkerő-

piacon történő 

foglalkozta-

tottság 

motiválása. 

Gazdasági 

Koncepció, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi programok 

Fogyaték-

kal élők 

felkutatása, 

kérdőíves 

felmérés a 

segíttségek

ről, 

felkészítő 

oktatások 

Állami 

Szervek 

Foglalkozta-

tási Hatóság, 

Civil 

Szervezetek, 

Egyház, 

Munkáltatók 

Folyamatos 

A 

munkaerőpiac

on elhelyezke-

dettek száma. 

Állami 

támogatások, 

pályázatok 

megléte. 

Az állami 

támogatások 

folyamatos 

megléte 

mellett 

fenntartható. 
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Munkale-

hetőségek 

teremtése, 

rehabilitá-

ciós 

foglalkoz-

tatás. 

Munkalehető-

ségek korlátozott 

számban való 

rendelkezésre 

állása, 

rehabilitációs 

munkakörök 

hiánya a piacon. 

Rehabilitá-

ciós 

munkakörök 

számbavétele, 

körük 

bővítése, 

szociális 

szövetkezetek 

alakítása. 

Gazdasági 

Koncepció, 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

Koncepció, 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok. 

Fogyaték-

kal élők 

felkutatása, 

rehabilitá-

ciós 

munkakö-

rökben való 

foglalkoz-

tatás 

lehetősége-

inek 

vizsgálata, 

szociális 

szövetkeze-

tekbe 

bevonható 

rehabilitá-

ciós 

munkakö-

rök 

számbavé-

tele. 

Állami 

Szervek, 

Önkormány-

zatok, 

Munkaügyi 

Központ, 

Correkt-

System Kft. 

Vállalkozások 

Szociális 

Szövetkeze-

tek. 

Folyamatos 

Az új 

munkahelyek 

száma, a 

foglalkoztatott

ak száma 

rehabilitációs 

munkakö-

rökben. 

Állami 

támogatások 

Adókedvez-

mények, 

pályázatok 

megléte 

szükséges. 

Az erőforrások 

és feltételek 

megléte 

mellett 

fenntartható. 
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hatósága 

6 

Otthon 

végezhető 

munkák 

lehetősé-

geinek 

megterem-

tése. 

Távmunka 

lehetőségeinek 

hiánya. 

A távmunka 

lehetősége-

inek 

megterem-

tése. 

Gazdasági 

Koncepció, 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

Koncepció, 

Helyi 

esélyegyenlő-

ségi Programok. 

A 

távmunka 

lehetőségei

nek 

felmérése, 

a 

lehetséges 

munkakö-

rök 

számának 

meghatároz

ása 

Önkormány-

zatok, 

Vállalkozók, 

Ipari Üzemek 

Folyamatos 

A távmunka 

keretében 

végezhető 

munkakörök 

száma, a 

foglalkozta-

tottak száma. 

Pályázatok 

megléte 

szükséges. 

Kedvező 

Önkormány-

zati 

döntésekkel, 

Támogatások 

megléte 

Pályázatok 

nyerése 

mellett 

fenntartható 
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Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 
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Közlekedési 

problémák 

megoldásá-

nak 

elősegítése. 

Buszoknál a 

mozgáskor-

látozottak 

fellépése nem 

megoldott.  

Buszoknál a 

fellépés 

elősegítése. 

Gazdasági 

Koncepció, 

Volán Vállaltok 

Személyszállí-

tási 

Koncepciója. 

Telepölésfej-

lesztési 

Koncepció 

Buszok 

felszálló 

helyeinek, 

vagy a busz 

várakozók 

átalakítása 

és alkal- 

massá téte- 

le a fogya-

tékkal élők 

számára. 

Önkormány-

zatok, 

Volán 

Vállaltok 

Folyamatos 

A megtett 

intézkedések 

száma. 

Állami 

támogatások, 

pályázati 

kiírások 

megléte, 

pénzügyi 

források 

megléte. 

Pályázatok 

nyerésével, 

támogatások 

folyósításával 

fenntartható. 
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A Gyöngyösi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 

In
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sz
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a 

sz
á

m
a

sz
á

m
a

 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az 

intézke-

dés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

8 

Szociális 

Ellátó 

Rendszer 

korszerűsí-

tése. 

Fogyatékkal élők 

segítéséhez 

szükséges 

szakemberek 

ellátottságának 

hiánya. Az ápolási 

díj bérrendszere 

az aktív 

dolgozókat hozza 

nehéz helyzetbe. 

A szakember 

ellátottság 

biztosítása. 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

Koncepció. 

Költségvetési 

Koncepció. 

Mentálhi-

giénes 

szakembere

k és 

logopédu-

sok 

felkutatása, 

biztosítása. 

 

Egészségügyi 

Intézmények 

Munkaügyi 

Központ 

Önkormány-

zatok, 

Civil 

Szervezetek. 

 

Folyamatos 

A rendelkezés-

re álló 

szakemberek 

számának 

évenkénti 

alakulása. 

Humán, 

pénzügyi, 

technikai 

erőforrások 

szükségesek. 

A feltételek 

megléte esetén 

fenntartható 
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A Gyöngyösi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Terve 

 A B C D E F G H I J 
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á

m
a

 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az 

intézke-

dés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményes-

ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósítá-

sához 

szükséges 

erőforrások 

(human, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredmé-

nyeinek 

fenntart-

hatósága 

9 

Egészség-

szűrési 

programok 

szervezése. 

Nincs pontos 

nyilvántartás a 

fogyatékkal 

élőkről. 

Egészségügyi 

szűrések hiánya. 

A fogyatékkal 

élők pontos 

felmérése, 

nyílván tar-

tása. 

Szociális 

Szolgáltatás 

Tervezés 

Koncepció. 

Helyi 

Esélyegyenlő-

ségi Programok. 

Fogya-

tékkal élő 

személyek 

alkalmazá-

sa a 

tájékozta-

tásra , 

valamint 

egészségsz

űrésre 

szólításra. 

Önkormány-

zati Jegyzők, 

ISZI vezetője 

Folyamatos 

Az 

intézkedésbe 

bevont 

fogyatékkal 

élők száma. 

Humán-

erőforrás 

biztosított, 

pénzügyi és 

technika forrás 

szükséges. 

Pályázati 

lehetőségek 

megléte kell. 

A feltételek 

rendelkezésre 

állása mellett 

fenntartható. 
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2. sz. Melléklet 

 

”Forrástérkép” 

a Gyöngyösi Járási Esélyteremtő Programterv Intézkedési Tervéhez 

 

Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Képzések, 

kihelyezett 

tanfolyamok 

szervezése 

EFOP 1.1 

„Nő az esély” 

- Romák 

foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 

Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 

köznevelési, valamint 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 

támogatása 

 

EFOP 1.2 

Ifjúsági 

programok 

támogatása 

Pályázat 

Civil szervezet, 

alapítvány, egyesület, 

nonprofit gazdasági 

társaság, önkormányzat, 

önkormányzati társulás, 

önkormányzati tulajdonú 

nonprofit társaság, 

egyházi jogi személy. 

1 000 

Programok, rendezvények, 

szakmai műhelyek, táborok, 

képzések támogatása 

 

EFOP 1.2 

Komplex ifjúsági 

fejlesztések 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft.  

5 000 

A projekt keretében kutatási, 

képzési, oktatási tevékenység, 

tanácsadás, szemléletformáló 

kampány, ifjúsági konzultáció, 

önkéntes kampány és 

szolgáltatásfejlesztés valósul 

meg 

 

EFOP 3.7 

Aktívan a tudásért 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

3 000 

Felnőttképzés, alapfokú 

végzettséget biztosító képzések, 

kompetencia és motiváló 

képzések, valamint támogató 

szolgáltatások nyújtása 

 
EFOP 3.5 

Duális, felsőfokú 

szakképzési és 
Pályázat 

Felsőoktatási 

intézmények 
5 000 

Képzésfejlesztés, 

tartalomfejlesztés, gyakorló 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

szakirányú 

továbbképzések 

fejlesztése és 

lebonyolítása 

helyek kialakítása, vállalati - 

egyetemi kapcsolatok erősítése 

 

EFOP 3.4 

A felsőoktatási 

intézmények 

felkészítő, 

pályaorientációs 

és szakma 

népszerűsítő 

tevékenységeinek 

támogatása, 

közösségi 

főiskolai 

programok 

indítása 

Pályázat 

Felsőoktatási 

intézmények 

konzorciumi partnerként 

önkormányzatok/nonprof

it szervezetek 

4 200 

A felsőoktatási intézmények 

felkészítő, pályaorientációs és 

szakma népszerűsítő 

tevékenységeinek támogatása, 

közösségi főiskolai programok 

indítása 

 

EFOP 3.4 

Roma 

szakkollégiumok 

támogatása 

Pályázat 

A nemzeti felsőoktatásról 

szóló évi CCIV. törvény 

szerinti szakkollégiumi 

tevékenységet folytató 

vagy 

szakkollégiumonként 

működő diákotthonok és 

azok fenntartói 

1 500 

Kompetenciafejlesztés, 

tehetséggondozás, felzárkózást 

és közösségi szerepvállalást 

elősegítő szolgáltatások, 

közösségépítés, ösztöndíj 

biztosítása, munkaerőpiacon 

való megjelenés támogatása 

 

GINOP 6.1.1 

Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkoztatott

ak képzése 

Pályázat 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 

30 000 

Célcsoport toborzása, megyei, 

helyi gazdasági szereplőkkel 

való kapcsolat felvétel, 

képzésben való részvétel 

támogatása 

 

TOP 5.2 

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, szövetkezetek, 

országos nemzetiségi 

8 622 

A TOP 4.3 intézkedés 

infrastrukturális beavatkozásait 

jelen intézkedés a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, oktatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi, 

közösségfejlesztési, 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

költségvetési rend szerint 

gazdálkodó egyéb 

szervek, alapítvány, 

egyesület, egyházi jogi 

személy, helyi 

nemzetiségi 

önkormányzat, egyéb, 

jogi személyiségű 

nonprofit szervezet, 

egyéb, jogi személyiség 

nélküli nonprofit 

szervezet 

antidiszkriminációs és 

közbiztonsági programokkal 

egészíti ki 

Alapképzés 

szervezése  

EFOP 1.1 

„Nő az esély” – 

Romák 

foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 
Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 

köznevelési, valamint 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 

támogatása  

 

EFOP 1.2 

Komplex ifjúsági 

fejlesztések 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft.  

5 000 

A projekt keretében kutatási, 

képzési, oktatási tevékenység, 

tanácsadás, szemléletformáló 

kampány, ifjúsági konzultáció, 

önkéntes kampány és 

szolgáltatásfejlesztés valósul 

meg 

 

EFOP 3.7 

Aktívan a tudásért 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

3 000 

 Felnőttképzés, alapfokú 

végzettséget biztosító képzések, 

kompetencia és motiváló 

képzések, valamint támogató 

szolgáltatások nyújtása.  

Nő „Akadémia” 

indítása EFOP 1.1 

„Nő az esély” – 

Romák Pályázat 

Szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi, 

köznevelési, valamint 

4 750 

Célcsoport támogatott 

foglalkoztatása, képzésének 

támogatása  
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

foglalkoztatásba 

ágyazott képzése 

egészségügyi 

intézmények, illetve 

fenntartói 

 

EFOP 1.3 

A roma nők 

társadalmi 

szerepvállalásána

k megerősítése 
Pályázat 

Magyarországon működő 

civil szervezetek, 

amelynek alapító 

okiratában a nők, 

kiemelten a roma nők 

társadalomban betöltött 

szerepének erősítése 

szerepel 

1 000 

Roma nők foglalkoztatásának 

támogatása a nemzetiségi 

önkormányzatokban. Képzés, 

továbbképzés, 

kompetenciafejlesztés  

Közfoglal-

koztatás, 

közfoglalkoztatá

si 

programok 

indítása 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerőpiaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

 

TOP 5.1 

Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, megyei 

kormányhivatalok 

munkaügyi központja, 

képző intézmények 
22 090 

Megyei szinten szerveződött, 

többszereplős foglalkoztatási 

együttműködések létrejötte.  

A megyei szintű foglalkoztatási 

együttműködésekbe illeszkedve 

vállalkozások bér -, képzési 

támogatása. A megyei 

foglalkoztatási 

együttműködéshez kapcsolódva 

támogatott az üzleti 

infrastruktúrához, befektetés-

ösztönzéshez, térségi gazdasági 

hálózathoz, helyi 

termékmenedzsmenthez, helyi 

gazdaság-szervezéshez 

kapcsolódó megyei szintű 

képzési, foglalkoztatási, egyéb 

ESZA típusú tevékenységek. 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

TOP 5.2 

A társadalmi 

együttműködés 

erősítését szolgáló 

helyi szintű 

komplex 

programok 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, szövetkezetek, 

országos nemzetiségi 

önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

költségvetési rend szerint 

gazdálkodó egyéb 

szervek, alapítvány, 

egyesület, egyházi jogi 

személy, helyi 

nemzetiségi 

önkormányzat, egyéb, 

jogi személyiségű 

nonprofit szervezet, 

egyéb, jogi személyiség 

nélküli nonprofit 

szervezet 

8 622 

A TOP 4.3 intézkedés 

infrastrukturális beavatkozásait 

jelen intézkedés a társadalmi 

hátrányok kompenzálását célzó 

szociális, oktatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi, 

közösségfejlesztési, 

antidiszkriminációs és 

közbiztonsági programokkal 

egészíti ki 

Szűrő-

programok 

kiterjesztése 

 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal 

 

EFOP 1.8 

Átfogó 

népegészség-ügyi 

fejlesztések 

Kiemelt projekt 

OTH, OEFI, OKI, 

GYEMSZI 16 000 

A lakosság 

egészségtudatosságának 

fejlesztése, a célcsoportokhoz 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

igazított 

egészségkommunikáció, az 

egészségügyi ellátórendszer 

prevenció fókuszú áthangolása, 

népegészségügyi 

szolgáltatásokhoz való általános 

hozzáférés javítása, 

szűrővizsgálati rendszer 

felülvizsgálata és korszerűsítése 

Étkeztetési 

programok 

bevezetése 

 

RSZTOP 2.2.1 

Élelmiszersegély 

biztosítása 

szegény 

gyermekes 

családok számára 

 

 

 

 

Tehetség-

gondozás 

mentorok 

közreműkö-

désével 
EFOP 1.3 

Roma 

mentorhálózat 

fejlesztése 

Kiemelt projekt 

Országos nemzetiségi 

civil szervezet 

2 000 

Személyes segítségnyújtás, 

szervezetekkel való 

együttműködés. Mentorok 

foglalkoztatása, felkészítése. 

Roma női civil szervezetek 

kialakításának és hálózatának 

segítése. Szakértői bázisok 

kialakítása 

 

EFOP 3.1 

Ösztöndíj és 

mentorálási 

támogatás 

hátrányos 

helyzetű 

tanulóknak 

Útravaló 

Ösztöndíjprogram 

Kiemelt projekt 

Költségvetési intézmény 

6 000 

Hátrányos helyzetű, kiemelten 

roma tanulók ösztöndíjának és 

mentorálásának támogatása. Az 

Útravaló ösztöndíjprogram 

monitoring rendszerének 

fejlesztése, mentorok képzése, 

szakmai támogatása 

Szociális és 

egyéb 

támogatások 

biztosítása. 

EFOP 1.3 

Aktív társadalmi 

szerepvállalás 

Pályázat 

Egyházi jogi személyek, 

civil szervezetek 

15 000 

Komplex közösségfejlesztések 

támogatása, meglévő 

közösségek megerősítése, új 

értékalapú közösségek 

létrehozása 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Szociális ellátó és 

támogató 

rendszer 

szolgáltatá-

sainak bővítése, 

tájékoztató 

információk 

biztosítása. 

EFOP 1.1 

Romák szociális 

gazdaságban való 

részvételének 

erősítése 
Pályázat 

Nonprofit gazdasági 

szervezet 

4 200 

Romák szociális vállalkozásait 

segítő fejlesztő központ 

kialakítása. Új szociális 

vállalkozások generálása, 

indításuk támogatása 

 

TOP 7.1 

Kulturális és 

közösségi terek 

infrastrukturális 

fejlesztése Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

civil szervezetek, 

egyházak, 

közintézmények, CLLD 

szervezetek 

29 554 

A konstrukció kiegészíti a 

Vidékfejlesztési Program 

keretében működő CLLD 

fejlesztéseket, a két program 

között területi és tematikus 

lehatárolás érvényesül.  

 

EFOP 1.3 

Aktív társadalmi 

szerepvállalás 

Pályázat 

Egyházi jogi személyek, 

civil szervezetek 

15 000 

Komplex közösségfejlesztések 

támogatása, meglévő 

közösségek megerősítése, új 

értékalapú közösségek 

létrehozása 

 

EFOP 1.3 

Interaktív 

programok a 

nemzetiségi 

párbeszéd és a 

közösségi 

összetartozás 

fejlesztése 

céljából 

Pályázat 

Nemzetiségi 

önkormányzat 

1 500 

Rendezvények, programok, 

honlapok, interaktív felületek, 

kiadványok lehetőséget 

teremtenek, hogy a 

nemzetiségek megismerjék 

egymást, erősödjön a bizalom 

A 

mélyszegénységb

en élő családok 

támogató 

körének és 

tárgyi 

adománya-inak 

bővítése. 

EFOP 1.2 

Szemléletformáló 

közösségi 

programok a 

család 

megerősítése 

érdekében 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai 

Intézkedés 

4 500 

A projektben konferenciák, 

szemléletformáló és információs 

tevékenység, szakmai műhelyek, 

valamint kutatások kerülnek 

finanszírozásra  
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra 

A román romák 

legális 

munkaválla-

lásának 

megoldása. 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

 

EFOP 1.1 

Romák szociális 

gazdaságban való 

részvételének 

erősítése 

Pályázat 

Nonprofit gazdasági 

szervezet 

4 200 

Romák szociális vállalkozásait 

segítő fejlesztő központ 

kialakítása. Új szociális 

vállalkozások generálása, 

indításuk támogatása 

 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

GINOP 5.3.2 

Jogszerű 

foglalkoztatást 

célzó szolgáltatás-

nyújtás 

támogatása 

Pályázat 

Munkavállalói és 

munkáltatói 

érdekképviseleti 

szervezetek 

5 500 

Jogi információszolgáltatás, jogi 

tanácsadás, statisztikák készítése 

A gyermekek esélyegyenlősége 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Gyermekes 

családok 

támogatása, 

tehetség-

gondozás EFOP 4.1 

Kulturális 

intézmények 

tanulást segítő 

infrastrukturális 

fejlesztése Kiemelt projekt 

Állami vagy 

önkormányzati 

fenntartású könyvtár, 

muzeális intézmény, 

levéltár, közművelődési 

intézmény vagy 

fenntartóik, közösségi 

színteret fenntartó 

önkormányzat 

5 000 

Könyvtári, múzeumi és 

közművelődési infrastruktúra 

fejlesztése, tanulási és tanulást 

segítő szolgáltató terek 

kialakítása, bővítése 

 

EFOP 4.1 

Köznevelési 

intézmények 

korszerűsítése 
Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv, köznevelési 

intézmények, illetve 

fenntartóik 

46 000 

Az alacsony szinten lévő 

köznevelési intézmények 

felújítása 

 

EFOP 3.1 

Tehetségek 

Magyarországa 

Kiemelt projekt 

Új Nemzedék Központ 

Nonprofit Közhasznú 

Kft. - Magyar 

Tehetségsegítő 

Szervezetek Szövetsége 

6 500 

A projekt megvalósítása során 

egységes szakmai protokollok 

jönnek létre, kutatások 

valósulnak meg, kialakításra 

kerül az egységes tehetség-

felderítés rendszere és célzott 

beavatkozással megszűnik a 

területi egyenlőtlenség, 

kialakításra kerül a 

kiemelkedően tehetséges 

fiatalok támogató-rendszere 

 

EFOP 3.1 

Társadalmi 

felzárkózási és 

integrációs 

köznevelési 

intézkedések 

támogatása 
Pályázat 

Nem állami fenntartásban 

működő: óvoda; általános 

iskola; többcélú 

intézmény 

4 300 

Hátrányos helyzetű tanulók 

részére olyan 

többletszolgáltatások 

biztosítása, mint pl.: egyéni 

fejlesztés, hátránykompenzáló 

programokon való részvétel, 

melyek közvetlenül 

hozzájárulnak az iskolai 

sikerességükhöz. 

Lehetőség van határon átnyúló 

közös programok 

megvalósítására is 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

EFOP 1.4 

Gyermekek 

esélyeit növelő 

helyi és térségi 

programok 

szakmai, 

módszertani 

támogatása 

Kiemelt projekt 

Gyermekjóléti és 

szociális módszertani és 

képzési feladatokat ellátó 

országos háttérintézmény 

3 000 

Módszertani és szakmai 

támogatás keretében 

hálózatépítés, képzések 

megvalósítása, 

szemléletformálás, 

folyamattámogatás, Biztos 

Kezdet Gyerekházak 

mentorálása, a helyi 

projektekhez kacsolódó 

értékelések, kutatások végzése 

Gyermek 

étkeztetése; 

Nyári táborok és 

napközik 

működtetése 
EFOP 3.3 

Családok életének 

és az iskola 

rendjének 

összehangolása, 

családbarát 

közgondolkodás 

népszerűsítése 

Kiemelt projekt 

Központi költségvetési 

szerv 

15 000 

A program megvalósításával az 

állami és nem állami fenntartású 

szabadidős táborok és erdei 

iskolák megfelelő színvonalú 

ellátást tudnak nyújtani a 

célcsoport számára, központilag 

kialakított programok 

megvalósításával 

 

EFOP 2.1 

Integrált térségi és 

Biztos Kezdet 

gyermekprogramo

k támogatása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 

Pályázat 

Helyi önkormányzatok, 

települési 

önkormányzatok és 

társulásai, egyházi és 

civil szervezetek, 

konzorcium lehetséges 

3 500 

A gyerekesély program 

elemeihez szükséges 

infrastruktúra biztosítása 

Hiányzó szolgáltatások 

telepítése, 

azokat befogadó terek kiépítése, 

funkcióbővítése, berendezése. 

Szabadidős tevékenységek: pl. 

táborok, játszóház, játszóudvar 

infrastruktúrája.  

Lakhatási viszonyok javítása 

közösségi szolgáltatásokkal  

Korai képességgondozáshoz 

eszközök, felújítás. 

Közösségi terek létrehozása a 

közösségi részvétel erősítése 

érdekében 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

233 
 

Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Kiskorúak 

veszélyezteté-

sénél a 

vészhelyzet 

megelőzése 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre is 

Gyermekek 

mentális, testi, 

fizikai 

állapotával 

kapcsolatos 

problémák 

felmérése, 

továbbítása 

megfelelő 

fórumok felé 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre is 

 

EFOP 1.3 

Kríziskezelő 

szolgálatok 

fejlesztése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet 

1 150 

A projekt célja lelki-segély-, 

krízisintervenciós-, és 

mentálhigiénés segítség 

nyújtásának biztosítása, a 

bántalmazottak akut 

krízishelyzetből történő 

kilépésének segítése telefonon és 

online felületen keresztül, a 

szolgálatok működési, humán és 

infrastrukturális (IT) fejlesztése, 

továbbá a jelzőrendszer 

tagjainak képzése 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Kiskorúak 

családon belüli 

veszélyezteté-

sének 

csökkentése 

EFOP 1.2 

Védőháló a 

családokért 

Pályázat 

Önkormányzatok, 

alapítványok, 

egyesületek, egyházi jogi 

személyek, kulturális 

intézmények, 

köznevelési feladatot 

ellátó intézmények, 

felsőoktatási 

intézmények, 

médiaszolgáltatók 

6 200 

A projekt keretében 

megvalósuló szolgáltatások 

kiterjednek a konfliktusok 

kezelésével kapcsolatos 

támogató szolgáltatásokra, 

gyermeknevelési tanácsadásra, a 

család és munka 

összeegyeztetését szolgáló 

programokra, valamint a fenti 

célokat szolgáló 

modellprogramokra; területileg 

pedig a határon túli területekre is 

Gyermek-orvosi 

és védőnői 

ügyelet 

létrehozása, 

működtetése 

EFOP 1.9 

Nemzeti Védőnői 

Szolgálat 

rendszerének 

kialakítása 

Kiemelt projekt 

OTH, GYEMSZI 

6 000 

A védőnői ellátás újjászervezése 

és fejlesztése során fokozott 

hangsúlyt kap majd a védőnők 

tevékenységi körének további 

kiterjesztése, a népegészségügyi 

szolgáltatások nyújtásába 

történő szélesebb körű bevonása, 

a védőnők képzettségének jobb 

kihasználása, a szakmai 

együttműködés javítása, és a 

hozzáférésben tapasztalt 

egyenlőtlenségek csökkentése, 

valamint a szakfelügyelet és a 

szakmai felügyelet intézményi 

szintű szétválasztása  

A gyermekek 

szabad- 

idejének 

szervezése 

EFOP 3.3 

Tanoda 

programok 

támogatása 

Pályázat 

Civil és egyházi 

szervezetek, valamint 

állami vagy 

önkormányzati 

fenntartású könyvtár 

vagy könyvtári 

tevékenységet folytató 

szervezet, muzeális 

intézmény, 

közművelődési 

5 350 

Tudatosan felépített, a 

személyiség szem előtt tartó 

komplex pedagógiai 

hatásrendszer kifejtése: tanórán 

kívüli (délutáni, nyári 

időszakban), személyre szabott 

tevékenységek, tanodai 

eszközök beszerzése, 

tanulmányi, kulturális, sport 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

intézmény, vagy ezek 

fenntartói, közösségi 

színteret fenntartó 

önkormányzat 

programok kirándulások 

szervezése 

 

EFOP 3.2 

Iskolai tematikus 

hetek támogatása 

Pályázat 

Állami és nem állami 

fenntartású köznevelési 

intézmények 

3 500 

A kidolgozásra kerülő 

pedagógiai tartalmak és 

szervezési eljárások, és a 

kapcsolódó tevékenységek, 

programok megvalósítása 

hozzájárul a diákok életre való 

neveléséhez, az élethosszig tartó 

tanulás igényének 

kialakulásához, a társadalmi és 

munka-erőpiaci igényekhez való 

alkalmazkodásához, így 

csökkentve a tanköteles kor 

elérését követő társadalmi 

lemorzsolódást 

 

EFOP 3.3 

„Tanulóbarát 

múzeum” 

Pályázat 

Működési engedéllyel 

rendelkező muzeális 

intézmények vagy 

fenntartóik 

2 000 

Tanulóbarát múzeummá válás, 

új múzeumpedagógiai formák 

bevezetése, központi múzeumi 

módszertani fejlesztésben 

kidolgozott beavatkozások 

gyakorlati megvalósítása a 

köznevelés hatékonyságának 

növelése érdekében, 

együttműködések a köznevelési 

intézményekkel a tanórán kívüli 

tanulási keretek között. 

 

EFOP 1.4 

Integrált térségi 

gyermekprogramo

k támogatása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 

Pályázat 

Helyi önkormányzatok 

gyerekesély programot 

megvalósító vagy arra 

korábban pályázatot 

benyújtó LHH 

kistérségek (járások) 

területét lefedő 

15 000 

A helyi stratégia 

továbbfejlesztésével a gyerekek 

és gyerekes családok 

szempontjából fontos 

szolgáltatások hozzáférhetővé 

tétele, kapacitásuk bővítése, 

innovatív, helyi megoldások 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

önkormányzati társulásai, 

önállóan vagy legfeljebb 

kettő konzorciumi 

partner bevonásával. 

bevezetése, korai 

képességgondozás, tanulást 

segítő iskolán kívüli 

tevékenységek, ifjúsági segítő 

munka, pályaorientáció 

támogatása, szabadidős 

tevékenységek, táborok 

lebonyolítása, lakhatási 

viszonyok javítása, prevenciós 

tevékenységek, szűrések, 

iskolai, óvodai szociális munka, 

szakmai és szakmaközi 

hálózatok működtetése, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer 

hatékonyságának növelése, civil 

és egyházi együttműködések 

erősítése. 

Akadály-

mentesítések 

megépítése 

TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejleszt

és 

Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 

A nők esélyegyenlősége 

Részmunkaid

őben való 

foglalkoztatás 

lehetőségeine

k megterem-

tése 

GINOP 5.3.1 

A rugalmas 

foglalkoztatás 

elterjesztése a 

konvergencia 

régiókban - 

Rugalmas, 

Pályázat 

KKV 

3 000 

Vállalkozások kiválasztása, 

műhelyfoglalkoztatások, 

rendezvények szervezése 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

családbarát 

foglalkoztatási 

módszerek 

bevezetése a 

munkáltatóknál 

 

TOP 5.1 

Foglalkoztatás-

növelést célzó 

megyei és helyi 

foglalkoztatási 

együttműködések 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, megyei 

kormányhivatalok 

munkaügyi központja, 

képző intézmények 
22 090 

Megyei szinten szerveződött, 

többszereplős foglalkoztatási 

együttműködések létrejötte.  

A megyei szintű foglalkoztatási 

együttműködésekbe illeszkedve 

vállalkozások bér -, képzési 

támogatása. 

A megyei foglalkoztatási 

együttműködéshez kapcsolódva 

támogatott az üzleti 

infrastruktúrához, befektetés-

ösztönzéshez, térségi gazdasági 

hálózathoz, helyi 

termékmenedzsmenthez, helyi 

gazdaság-szervezéshez 

kapcsolódó megyei szintű 

képzési, foglalkoztatási, egyéb 

ESZA típusú tevékenységek. 

Nagycsaládos 

nők anyagi 

támogatása 

több- 

gyermekes 

anyák 

megbecsü-

lése 

EFOP 1.2 

Szemléletformáló 

közösségi 

programok a 

család 

megerősítése 

érdekében 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézet 

4 500 

A projektben konferenciák, 

szemléletformáló és információs 

tevékenység, szakmai műhelyek, 

valamint kutatások kerülnek 

finanszírozásra. A 

beavatkozások eredményeként a 

családokhoz, 

gyermekvállaláshoz kapcsolódó 

társadalmi viszonyulás javul, a 

családok informáltabbá válnak 

az őket érintő kérdésekben, a 

szakemberek támogató 

képessége növekszik 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Kisgyermeket 

nevelő 

édesanyák 

közfoglal-

koztatásba 

bevonása 

GINOP 5.3.2 

Jogszerű 

foglalkoztatást 

célzó 

szolgáltatásnyújtá

s támogatása 

Pályázat 

Munkavállalói és 

munkáltatói 

érdekképviseleti 

szervezetek 
5 500 

Jogi információszolgáltatás, jogi 

tanácsadás, statisztikák készítése 

 

GINOP 5.1.1 

Út a 

munkaerőpiacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

Családbarát 

munkahe-

lyek és 

rugalmas 

munkaidő-

ben való 

foglalkozta-

tás bevezetése 

GINOP 5.3.1 

A rugalmas 

foglalkoztatás 

elterjesztése a 

konvergencia 

régiókban - 

Rugalmas, 

családbarát 

foglalkoztatási 

módszerek 

bevezetése a 

munkáltatóknál 

Pályázat 

KKV 

3 000 

Vállalkozások kiválasztása, 

műhelyfoglalkoztatások, 

rendezvények szervezése 

 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

Bölcsődék és 

családi 

napközik 

TOP 1.4 

A foglalkoztatás 

segítése és az 

életminőség 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

61 642 

A gyermekjóléti 

alapellátásokhoz, valamint 

óvodai ellátáshoz való 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

igény szerinti 

fejlesztése, 

építése 

javítása 

családbarát, 

munkába állást 

segítő 

intézmények, 

közszolgálta-

tások 

fejlesztésével 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, 

egyházak. 

hozzáférés javítását és a 

szolgáltatások minőségének 

fejlesztését szolgáló intézkedés 

fő célja a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatása, 

a családok segítése. Az 

intézkedés a 3 éves kor alatti 

gyermekek elhelyezését és a 3-6 

éves gyerekek óvodai 

elhelyezését is támogatja 

Képzések, 

átképzések 

szerezése GINOP 6.1.1 

Alacsony 

képzettségűek és 

közfoglalkozta-

tottak képzése 

Pályázat 

Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal 

30 000 

Célcsoport toborzása, megyei, 

helyi gazdasági szereplőkkel 

való kapcsolat felvétel, 

képzésben való részvétel 

támogatása 

Az idősek esélyegyenlősége 

Ellátó rendszer 

bővítése, szociális 

intézmények 

fejlesztése 

EFOP 2.2 

Egészségügyi 

intézményekben 

az ápolást segítő 

és könnyítő 

eszközök 

beszerzése, 

egységes ápolási 

eszközpark 

kialakítása 

Kiemelt projekt 

Közfinanszírozott 

egészségügyi szakellátást 

nyújtó, állami fenntartású 

fekvőbeteg intézmények. 

5 300 

Az ápolási eszközpark 

korszerűsítése, egységes 

standardok szerinti kialakítása, 

az ápolói nehéz fizikai munka 

könnyítése, a betegbiztonság, a 

betegek kényelmének javítása 

céljából. Tervezett 

tevékenységek: 

szükségletfelmérés, minimum 

eszközigény meghatározása az 

egyes ápolási területeken, 

eszközbeszerzés szükséges 

infrastrukturális átalakítás 

 

EFOP 1.9 

A tartós ápolás 

intézményrendsze

rének kiépítése 
Kiemelt projekt 

A közigazgatási 

szervekre vagy 

közszolgáltatásokra 

irányuló projektek száma 
4 000 

Szükséges egy átmeneti ellátást 

nyújtó, tartós ápolási 

intézményrendszer kiépítése, 

amely képes a társadalom ezen 

rétegének ellátási szükségleteit 

is kielégíteni 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

EFOP 2.2 

Szociális 

intézmények 

korszerűsítése 

Pályázat/ kiemelt projekt 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, valamint 

egyházi, civil, 

önkormányzati 

fenntartók/intézmények, 

akik a fejlesztéssel 

érintett szolgáltatásra 

vonatkozólag jogerősen 

be vannak jegyezve a 

szolgáltatói 

nyilvántartásba 

5 000 

Intézmények korszerűsítése, a 

lakók életminőségének javítása, 

az intézményekben uralkodó 

rossz infrastrukturális 

adottságok és a hiányos 

felszereltség leküzdése, illetve 

az életviszonyok humanizálása 

és modernizálása. 

 

TOP 4.1.1 

Egészségügyi 

alapellátás 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Pályázat 

Központi költségvetési 

irányító és költségvetési 

szervek, helyi 

önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek 

21 510 

Az egészségügyi alapellátó-

rendszer infrastrukturális 

fejlesztése az intézmények 

szolgáltatásainak és 

infrastrukturális feltételeinek 

korszerűsítését, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklését 

célozza 

 

TOP 4.2.1 

A szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrá-

jának bővítése, 

fejlesztése 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

önkormányzati többségi 

tulajdonú vállalkozások, 

civil szervezetek, 

egyházak. 

17 089 

Az intézkedés célja a Szociális 

törvényben és Gyermekvédelmi 

törvényben nevesített 

szolgáltatások elérhetővé tétele a 

szolgáltatáshiányos 

településeken élők számára, új 

szolgáltatások 

infrastruktúrájának 

megteremtésével, új férőhelyek 

kialakításával és már működő 

ellátások infrastrukturális 

fejlesztésével. A nappali 

szociális ellátások, a 

családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat fejlesztése esetén a 

minőségi fejlesztés mellett cél a 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

férőhelyek bővítése új 

intézmények létesítésével, 

illetve a már működő 

szolgáltatások férőhelyeinek 

bővítésével. 

Szűrő-

programok 

szervezése 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal. 

Tájékoztatás az 

ellátásokról, 

szűrő-

programok-ról 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv, helyi 

önkormányzat, helyi 

önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal. 

Mozgó könyvtár, 

színházi 

előadások 

települések-re 

vitele, színjátszó 

csoportok 

szervezése 

EFOP 1.3 

„Közös értékeink 

– sokszínű 

társadalom” 

Kiemelt projekt 

A nemzetiségi, roma és 

nem-roma kulturális 

párbeszéd elősegítése 

érdekében kulturális 

termékek létrehozása a 

kortárs színház, tánc, 

zene, irodalom, film, 

1 100 

Az előző ciklusban kihirdetett 

TIOP 1.2.6 pályázat 

megvalósítói között szerepelő 

vagy azokkal szoros 

együttműködésben 

(konzorcium) lévő szervezet. 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

fotó, festészet, 

szobrászat, installációk, 

dizájn, utcai művészetek 

és ezek bármilyen 

mutációja, variációi 

tárgykörében és azok 

elérhetővé tétele a 

célcsoport számára, 

valamint oktatások, 

fórumok, kulturális és 

egyéb előadások, 

kiállítások, szakmai utak, 

események szervezése, 

lebonyolítása a 

célcsoport számára. 

Idősek 

elhelyezése, 

napközi ellátása. 

A jelzőrend-szer 

és házi 

segítségnyújtás 

fejlesztése 

EFOP 1.9 

A tartós ápolás 

intézményrendsze

rének kiépítése 

Kiemelt projekt 

A közigazgatási 

szervekre vagy 

közszolgáltatásokra 

irányuló projektek száma 4 000 

Szükséges egy átmeneti ellátást 

nyújtó, tartós ápolási 

intézményrendszer kiépítése, 

amely képes a társadalom ezen 

rétegének ellátási szükségleteit 

is kielégíteni 

A diák 

korosztály 

közelítése az 

időskorúak 

tevékenységéhez TOP 7.1 

Kulturális és 

közösségi terek 

infrastrukturális 

fejlesztése 

Pályázat 

Helyi önkormányzati 

költségvetési irányító és 

költségvetési szervek, 

civil szervezetek, 

egyházak, 

közintézmények, CLLD 

szervezetek 

29 554 

A konstrukció kiegészíti a 

Vidékfejlesztési Program 

keretében működő CLLD 

fejlesztéseket, a két program 

között területi és tematikus 

lehatárolás érvényesül. A TOP a 

10 000 fő feletti városok helyi 

közösségeit támogatja, 

városfejlesztési tartalommal  

 

EFOP 1.3 

Kisközösségek 

fejlesztése 
Pályázat 

Civil szervezetek, 

egyházi jogi személyek, 

köznevelési 

intézmények. 

4 000 

A pályázat keretében önkéntes 

koordinátorok bevonásával helyi 

kisközösségek szerveződnek, 

valamint elérhetővé és 



Járási Esélyteremtő Programterv  

Gyöngyösi Járás 

 

243 
 

Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

aktiválhatóvá válnak a fiatalok 

és az idős emberek. 

Lehetőség van határon átnyúló 

közös programok 

megvalósítására is. 

Szociális 

ellátásban 

dolgozó 

szakemberek 

képzése 
EFOP 3.8 

A háziorvosi 

alapellátás humán 

erőforrásának 

fejlesztése 
Kiemelt projekt 

Az alapellátás 

szervezésért felelős 

háttérintézmény 

3 800  

A háziorvos képzés országosan 

egységes szakmai, tárgyi és 

finanszírozási feltételeinek 

megteremtése, alapellátás 

specifikus képzési program 

működtetése, háziorvosok 

szakirányú szakmai 

továbbképzése 

 

EFOP 3.8 

Szociális 

humánerőforrás 

fejlesztése 

Kiemelt projekt 

EMMI háttérintézmény, 

egyházi és civil 

fenntartók 

15 000  

A szakemberek 

életpályamodelljének 

kidolgozása, szakmai 

felkészültséget, annak 

megújítását, képességeik, 

kompetenciáik fejlesztését 

biztosító képzéssel kidolgozása, 

megszervezése, ingyenes 

hozzáférés biztosítása 

 

EFOP 3.8 

Szervezeti kultúra 

fejlesztését célzó 

továbbképzési 

programok, 

szakdolgozói 

kompetencia 

bővítő képzések 

az egészségügyi 

intézményekben 

Kiemelt projekt 

Egészségügyi 

szolgáltatók, háttér 

intézmények 

8 000  

Képzési és szervezetfejlesztési 

programok a menedzsment 

szemlélet erősítése, az 

egészségügyi dolgozók 

megtartása, munkavégzési 

feltételeinek javítása 

 

EFOP 1.9 

Egészségügyi 

intézmények 

humán 

kapacitásának 

fejlesztése a 

Kiemelt projekt 

Közszféra egészségügyi 

szolgáltatók, 

háttérintézmény 6 000  

Egészségügyi dolgozók 

betöltetlen álláshelyeken és 

hiányszakmában való 

elhelyezkedésének támogatása, a 

népegészségügyi szükségletek 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

foglalkoztatás 

javításával 

indukálta új munkakörök 

kialakítása és betöltése, a 

hiányterületekre irányítható 

központi ellátó team-ek 

kialakítása a járó- és fekvőbeteg 

szakellátó intézményekben 

fellépő humánerőforrás hiány 

kiváltására. Eszközei: 

bértámogatás, utazási támogatás. 

Az intézés a betöltetlen 

álláshelyek csökkenését is 

szolgálja. 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Szemlélet-

formálás, 

szemlélet-váltás 

állami szinten 

 

 

 

 

 

 

Segédeszközök 

beszerzésének 

támogatása 

EFOP 1.9 

Fogyatékos 

személyeket 

támogató 

eszközök és 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Pályázat 

Jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatást 

nyújtó szervezetek, 

AAK szolgáltatást nyújtó 

szervezetek 

1 000 

A fogyatékos személyek 

társadalmi integrációja 

érdekében egy komplex 

támogató rendszer kiépítése, a 

meglévő szolgáltatásokra 

alapozott fejlesztéssel, valamint 

újak létrehozásával. Egy olyan 

hálózat kialakítása, mely az 

alternatív és augmentatív 

kommunikációt használó 

személyek társadalmi 

integrációját biztosító minőségi 

követelmények szerint működik 

és a tagok egymással, illetve az 

országos szolgáltatást 

koordináló szervezettel (a 

Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

Nonprofit Kft.) hatékonyan 

együttműködnek 

Akadály-

mentesítés 

biztosítása a 

közintéz-

ményeknél 

TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejleszt

és 

Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 

Munkaerő-

piacra jutásának 

felkészítése 

GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

Munkalehe-

tőségek 

teremtése, 

rehabilitációs 

foglalkoztatás 
GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

 

EFOP 1.1 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkaerő-piaci 

integrációjának 

elősegítése 

Kiemelt projekt 

Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal 

52 000 

A megváltozott 

munkaképességűek munkaerő-

piaci integrációjának biztosítása 

Otthon 

végezhető 

munkák 

lehetőségeinek 

megteremtése 
GINOP 5.1.1 

Út a munkaerő-

piacra 

Pályázat 

Nemzetgazdasági 

Minisztérium, a 

kormányhivatal 

foglalkoztatási, 

munkaerő-piaci feladatok 

ellátására kijelölt 

szakigazgatási szerveivel 

együttesen 

102 000 

Foglalkoztatást elősegítő 

képzésben történő részvétel 

támogatása, elhelyezkedést 

segítő támogatás, 

önfoglalkoztatóvá válás 

támogatása, alkalmassági 

vizsgálatok költségeinek 

támogatása 

Közlekedési 

problémák 

elősegítése 

TOP 3.1 

Fenntartható 

települési 

közlekedésfejleszt

és 

Pályázat 

Települési 

önkormányzatok, 

többségi önkormányzati 

tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok, 

közszolgáltatási 

szerződéssel rendelkező 

gazdasági társaságok, 

szükség szerint Magyar 

Közút NZrt, Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő 

Zrt. 

75 276 

A beavatkozás a gyalogos, 

kerékpáros, közösségi 

közlekedés, és a 

közlekedőfelületek 

forgalomcsillapításával, 

akadálymentesítésével, 

közlekedésbiztonságának a 

javításával kívánja a célokat 

elérni elsősorban belterületi, 

lakott területeken 

Szociális Ellátó 

rendszer 

korszerűsítése 

EFOP 2.2 

Szociális 

intézmények 

korszerűsítése 

Pályázat/kiemelt projekt 

Szociális és 

Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, valamint 

egyházi, civil, 

önkormányzati 

fenntartók/intézmények, 

akik a fejlesztéssel 

érintett szolgáltatásra 

vonatkozólag jogerősen 

be vannak jegyezve a 

5 000 

rehabilitációs és átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmények 

korszerűsítése, a lakók 

életminőségének javítása, az 

intézményekben uralkodó rossz 

infrastrukturális adottságok és a 

hiányos felszereltség leküzdése, 

illetve az életviszonyok 

humanizálása és modernizálása 
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Az intézkedés 

címe 

Operatív 

Program 

Konstrukció 
Konstrukció eljárása 

Kedvezményezettek Keretösszeg 

(mFt) 

Tevékenység 

szolgáltatói 

nyilvántartásba 

Egészség-szűrési 

programok 

szervezése 

EFOP 1.8 

Egészségfejleszté

si irodák 

kialakítása a 

hátrányos 

helyzetű 

térségekben 
Pályázat 

Központi költségvetési 

szerv,                                     

helyi önkormányzat,              

helyi önkormányzati 

költségvetési szerv 

7 000 

A szomatikus és lelki egészség 

fejlesztő funkcióval is 

rendelkező Egészségfejlesztési 

irodák egyrészt a települési és 

járási egészségfejlesztés és 

prevenció koordinátorai, 

másrészt az egészséges 

életmódot támogató programok 

közvetlen szolgáltatói, szoros 

együttműködésben az 

alapellátással és más 

ágazatokkal 

 

 


