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 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban Ebktv.),  a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és 
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet rendelkezéseivel,  
 

Görbeháza Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

A település bemutatása 

Görbeháza területileg északkeleten, a Tiszántúlon, a Hortobágy észak-nyugati peremén, 
Hajdú – Bihar megyében található, Debrecen és Miskolc között félúton helyezkedik el. A 
települést 3 km hosszban átszeli a 35-ös számú főútvonal. A településről pár percnyi 
utazással, a 35-ös számú főútról érhetők el az M3 és M35 autópályák. A helységből 
Hajdúnánás felé is országos közút ágazik el, így Nyíregyháza is annyi idő alatt elérhető, mint 
Miskolc és Debrecen.  

 

A település eredeti nevén Görbeházpuszta, amely a szomszédos településhez, Polgárhoz 
tartozott. Nevét az ott lévő L-alakú házról kapta, mely házformát ezen a vidéken 
"görbeháznak" mondanak. A hagyomány szerint ez a ház a Hortobágy puszta szélén, a 
pásztorok és betyárok által látogatott csárda volt, nagy pincével. 
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Görbeháza közigazgatási területe földrajzilag teljes egészében a Hortobágyon, annak északi 
részén helyezkedik el. Domborzatilag a terület ártéri szintű tökéletes síkság, csekély lejtéssel, 
egyhangú felszínnel. A község határa vízfolyásokban igen szegény, csak néhány mesterséges  

csatorna folyik keresztül a területen. A közigazgatási határa északnyugaton egy darabon a 
Nyugati-főcsatorna, délen a Hortobágy folyó. 

Két jelentős védett szikes terület található Görbeháza környékén. A közigazgatási terület déli 
részén található a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Bagota puszta. Növényzete mellett 
kiemelkedő jelentőségű Bagota puszta túzokállománya, a terület egyes ritka ragadozók, mint 
a kerecsensólyom, pusztai ölyv, parlagi sas előfordulási helye is. A másik védett terület a 
településtől északra fekszik, a Polgár-Görbeházi legelő része. Szintén szikes pusztái miatt 
élvez védelmet. 

Területe 8.020 ha, ebből belterület: 136 ha, külterület: 7884 ha. 

A Nagyatádi földreform során vetődött fel Polgáron egy telepes község létrehozásának 
ötlete. Az ötletet motiválta, hogy Görbeháza mai területe, a Nagykapros és a Lipcsei - hát 
nevezetű birtokok, melyeket egyébként is kiosztásra szántak, Polgártól messze (13 km-re) 
estek és azok kisebb darabokban való művelésre igen kedvezőtlennek mutatkoztak. A 
megnevezett területen a szántóföld 2088 kh; a legelő pedig 1248 kh, tett ki. ezt osztották ki 
az új település létrehozására vállalkozó 197 polgári egyén között, akiknek egyenként 3 kh. 
szántó és 2 kh. legelő jutott. Ezen túl a várható gyarapodással is számolva, 303 telepes család 
részére egyenként 600 négyszögöles házhelyet is kimértek. Községi célokra (egyház, temető) 
90 kh-t, vitézi telkek kialakítására pedig 130 kh. földet tartalékoltak. A mesterségesen 
létrehozott társadalmi megosztás az 1960-as években a termelőszövetkezet szervezésével 
számolódott fel.  

A falu 1925-29 között épült fel, melyhez az építők állami hiteleket kaptak. Önálló községgé 
azonban csak 1939-ben vált. Lakóinak száma 1945-ben 1638 fő volt, s ebben az évben önálló 
jegyzőséget kapott, és ezzel nagyközségi rangot is elérte. Az 1945-ös földosztás során a 
rivális Polgárral megharcolva, a káptalani birtokból a település határa további 7000 kh-al 
még kiegészült.  Az 1950-es évek végén két termelőszövetkezet alakult a községben, de a  
60-as évek elején egyesültek. A távolsági ingázás mellett ez az egy helyi tsz biztosította a falu 
lakosságának megélhetését a legutóbbi politikai és gazdasági rendszerváltásig. 

 

 A rendszerváltás előtti időszakban a helyi 
termelőszövetkezet és a 20 km-re lévő Tiszai Vegyi 
Kombinát foglalkoztatta a munkaképes lakosságot. A 
termelőszövetkezetben tapaszkészítő, akkumulátor 
készítő melléküzemágak is voltak. Ezek megszűntek, mint 
foglalkoztatási lehetőségek, az országosan ismert okok 
miatt. A munkanélküliség jelentősen meghaladja az 
országos átlagot, így a község folyamatosan hátrányos 
helyzetű településnek számít. A népesség zöme római 
katolikus vallású. 
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A községben 100 férőhelyes napköziotthonos óvoda, 14 férőhelyes bölcsőde és 17 tantermes 
általános iskola működik. Az egészségügyi ellátást egy orvosi rendelő két orvosi körzettel, 
egy fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a gyógyszertár biztosítja. 

  

Görbeházán 1070 lakás van. A település ivóvízszolgáltatását az önkormányzat intézménye a 
Községgondnokság megszűnését követően 2013. január 1. napjától a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. gazdasági társaság - útján biztosítja. A belterület utcái vezetékes 
ivóvízzel, gázzal, villanyhálózattal ellátottak. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a 
település egyik felén I. ütem keretében 2006-ban megvalósult, a II. ütem kivitelezésére 
pályázat benyújtása a közeljövőben a tervek között szerepel. Kábeltelevíziós hálózattal, 
vezetékes telefonhálózattal, valamint - a mobiltelefon-szolgáltató cégek helyben lévő 
adótornyainak segítségével - megfelelő mobiltelefon-használati (vételi) viszonyokkal 
rendelkezik a község. A háztartási hulladékszállítás minden lakásnál megoldott.  

Az önkormányzat egy erdélyi településsel Magyarvistával áll testvér-települési kapcsolatban. 
A testvértelepülések közötti együttműködési megállapodást Görbeháza község 
polgármestere Dr. Pusztai Adél és Magyarvista polgármestere Kovács István 2007. június   
30-án írták alá. 

Görbeháza községben évek óta több civil szerveződés működik eredményesen, jelentős 
közéleti szerepet vállalva, kivéve részüket a település kulturális és sportéletének, környezete 
védelmének, közbiztonságának szervezéséből. E civil szervezetek az önkormányzattal 
szorosan együttműködve tevékenykednek, munkájukat az önkormányzat támogatja. 
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A település az aktív pihenésre ad lehetőséget. A település határában horgásztó található, 
valamint vadászatra is van lehetőség a környező erdőkbe.  

Görbeháza Község Önkormányzata a Hortobágyi Nemzeti Park idegenforgalmi vonzerejének 
helyi kihasználásában, a falusi turizmusba való kapcsolódásban is lát fejlesztési perspektívát. 
1967-ben a vízmű-kút fúrása idején – a jelenleg lezárt és észlelőkútként megmaradt 
próbafúrás kútjából – termálvíz tört fel. A termálvíz felhasználási lehetősége azóta is 
kiaknázatlan. 

 

Demográfiai adatok: 

2013. január 1-jei adatok alapján Görbeháza község állandó lakossága 2503 fő, a 
lakónépessége 2415 fő. Az összlakosságból 70 fő a község központjától 11 km-re lévő Bagota 
nevű külterületi lakott részen él. 

Görbeháza demográfiai értelemben, az országos adatokhoz viszonyítva átlagos helyzetben 
van, lakosságának száma évről évre csökken, de a természetes szaporodás mutatói 
megegyeznek az országos átlaggal.  
 
 
A lakosság számának alakulása  

 

  Fő Változás 

2007 2554   

2008 2545 100% 

2009 2511 99% 

2010 2497 99% 

2011 2482 99% 

2012 2456 99% 

2013 2415 98% 
Forrás:  TEIR 

 
 
 

 
 

 Görbeháza lakosságának vizsgálata kormegoszlás szerint  
 

Az állandó népességen belül a 18-59 éves korosztály a domináns. A települési mutatók szinte 
azonosak az országos átlagokkal.  
A mutatókból látható, hogy a 18-59 év közöttiek száma (1508 fő) az összes lakosság 60 %-a, 
ami átlagosnak mondható, ugyanakkor a 0-14 év közöttiek (340 fő) 13 %-a és a 65 év 
felettiek (432 fő) 17 %-a az összlakosságnak. A férfiak egészségi és mentális állapota 
lényegesen rosszabb, mint a nőké. Ezt mutatja, hogy a 60 év feletti lakosság esetében a nők 
száma fokozatosan nő, a 65 év feletti lakosságnál a nők aránya 64 %, a férfiaké pedig 36 %. 
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fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1294 1209 2503 52% 48% 

0-2 évesek     70     

0-14 éves 169 171 340 50% 50% 

15-17 éves 40 36 76 53% 47% 

18-59 éves 731 777 1508 48% 52% 

60-64 éves 78 69 147 53% 47% 

65 év feletti 276 156 432 64% 36% 
Forrás:  TEIR 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Településünket az elmúlt évtizedekben a népesség számszerű csökkenése mellett a fokozott 
elöregedés jellemezte.  Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 
éven felüli fő jut. Amennyiben az index 100 alatti, akkor a 14 év alattiak vannak túlsúlyban, 
vagyis fiatalos a népességszerkezet, ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak 
többen és a település elöregedő. Az öregedési index is jelentős mértékben növekedett a 
településen: 2001-ben 453 gyermekkorúra 390 időskorú lakos jutott, 2012-ben már 340 
gyermekkorúra 432 időskorú jutott. A község népességének elöregedése következtében 
egyre inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény.  
 

 

 

65 év 
feletti 

állandó 
lakosok 

száma (fő) 

0-14 éves 
korú 

állandó 
lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 
index (%) 

2001 390 453 86,1% 

2008 412 360 114,4% 

2009 426 349 122,1% 

2010 431 354 121,8% 

2011 429 356 120,5% 

2012 432 340 127,1% 
Forrás:   TEIR 
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A lakosságszám csökkenését az elvándorlások magas száma, valamint az élve születések és a 
halálozások negatív aránya is okozza. 
Mindezen megállapításokat az alábbi kimutatások jól tükrözik. 
 

 
 
 

Forrás:   TEIR 

 

  
élve 

születések 
száma 

halálozások 
száma 

természetes 
szaporodás 

(fő) 

2008 26 44 -18 

2009 15 16 -1 

2010 26 31 -5 

2011 18 27 -9 

2012 24 33 -9 
Forrás:   TEIR 
 

 
 

Értékeink, küldetésünk 

 

A települési önkormányzatoknak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell 
elfogadniuk, amelyben helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 
személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő 
egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv 
összhangjáról. 
 
A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az 
áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 
 
A Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok: a nők, a 
gyermekek, a romák, az idősek, a mélyszegénységben élők és a fogyatékkal élők 
helyzetére. 
 

  
állandó 
jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 48 66 -18 

2009 48 57 -9 

2010 43 34 9 

2011 31 38 -7 

2012 28 35 -7 
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A Program egyes, hátrányos helyzetű csoportok feltárását, valamint esélyegyenlőségének 
előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, így különösen: 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése; 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 
eséllyel történő hozzáférés biztosítása; 

 a munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása; 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási 
esélyeik javítása; 

 a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy 
támogatott intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások 
körében az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése; 

 a döntéshozatalban, illetve a közügyek irányításában a hátrányos helyzetű csoportok 
tagjai részvételének elősegítése érdekében. 

 
A Program a vonatkozó jogszabályi előírásokra, és az Európai Unió ajánlásaira tekintettel 
készült. 
Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, 
dokumentumok alapján feltérképezze Görbeháza község problémáit, lehetőségeit.  
 
 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 
Görbeháza település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket.  

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 
érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú 
érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a 
karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges 
vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.  
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség, 
szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos 
helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció 
esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a 
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különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések 
nélkül.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania:  
 
a) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 
döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az 
önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  
 
b) a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére;  
 
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítására;  
 
d) munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására;  
 
e) a lakóhelyi szegregáció felszámolására;  
 
f) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a 
közügyek irányításában.  
 

Cél, hogy Görbeháza olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely 
szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. 

 
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés Görbeházán 
senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  
Görbeháza Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi 
viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő állampolgárokat segítő, támogató 
feladatok rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, 
megtartása. Ezen belül:  
 
Az összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetése, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű 
csoportok számára.  
 
A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az 
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
biztosítása.  
 
A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.  
 
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.  
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A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása társadalmi 
folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása, valamint 
szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő 
hátrányokat, hozzájárulnak az állampolgárok életminőségének javításához.  
A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció 
támogatása.  
 
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 
problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 
az HEP IT tartalmazza. 
 
Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő etikai elvek  
 
a) Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve:  
A közszolgáltatások működésében meg kell előzni az állampolgárok hátrányos 
megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a lakosok bárminemű faj, szín, 
nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára.  
 
b) Az emberi méltóság tiszteletben tartása:  
Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, 
érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket és légkört kell kialakítani, melyek ezeknek 
az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését szolgálják.  
 
c) Szolidaritás:  
A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a község minden 
közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a 
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési 
lehetőségeit. A rászoruló embernek megfelelő hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz, 
szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy ő maga is el tudja végezni a rászabott feladatot, meg 
tudjon birkózni a nehézségekkel.  
 
d) Méltányosság és rugalmas ellátás:  
A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget. Olyan pozitív 
méltányos és rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek elősegítik az érintettek 
társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását.  
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A HEP IT célja 

 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az Ebktv. előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

Magyarország 
Alaptörvénye  
XV. cikk 
 
 

 (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, 
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 
biztosítja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön 
intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az 
időseket és a fogyatékkal élőket. 
 

 1991.évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
 1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  
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 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
 

2003. évi CXXV. törvény az 
egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról  

„4. § Az egyenlő bánásmód követelményét  
a) a magyar állam,  
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, 
…jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik 
és intézkedéseik során kötelesek megtartani.”  
 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló  
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának 

részletes szabályairól  
 

 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Görbeháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 14/2011.(XII.01.) önkormányzati rendeletét, amely tartalmazza 
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokat. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön 
olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a 
hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, 
szolgáltatások középpontjában a család áll.  

 
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell 
megfelelnie a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból 
eredő szükségletek, eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése 
miatt, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az 
eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy 
alkalommal felülvizsgáljuk. 
 
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve 
alapján külön figyelmet kell fordítani az első fejezetben kiemelt 6 fő esélyegyenlőségi 
csoportra. Továbbá jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés és terv célul tűzi ki az Ebktv. 
alapján, az egyes részterületeken, mint foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, 
lakhatás, oktatás és képzés a társadalmi esélyegyenlőség meglétének vizsgálatát, illetve 
amely területeken szükséges, ott a társadalmi esélyegyenlőség javítását. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembe veszi Görbeháza Község Önkormányzatának 
mindazon dokumentumait, melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így 
különösen: 

 Görbeháza Község Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja; 

 Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programja; 

 GÚT Általános Iskola Pedagógiai Programja; 

 Görbeháza Község Önkormányzata Gazdasági Programja; 

 Görbeháza Község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója; 

 Görbeháza Község Idősügyi és Idősellátási Koncepciója. 
 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Görbeháza a Polgári Többcélú Kistérségi Társulás tagja. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a 
térség területfejlesztési koncepciója fő célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a 
foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek 
célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők életminőségének javítása, az 
életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a megújulásra kész helyi 
közösségeken keresztül.  

 Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely-
teremtési kezdeményezések támogatása.  

 Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése  

 Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok 
ellátása)  

 Közbiztonság, bűnmegelőzés  

 Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó 
fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.  

 Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban.  
 
 
 

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

 

A települési esélyegyenlőségi program a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet alapján készült. 
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A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok 
szolgáltak alapul. Emellett Görbeháza Község Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a 
településen tett személyes látogatások alkalmával gyűjtött anyagok és az elektronikus média 
Görbeházával foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. 
A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Görbeháza 2503 fő lélekszámú település, ezért az 
esélyegyenlőségi szempontból az érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól 
követhető. 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond 
Magyarországon a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos 
romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a 
tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden 
harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 
1,2 millióan mélyszegénységben.” A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, ehhez az 
utóbbi csoporthoz tartozik.  Egyre többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik 
folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs 
mindenki számára elfogadott, örökérvényű definíciója.  
Általában azokat a területi egységeket tekintjük mélyszegénység által sújtott településeknek, 
településrészeknek, ahol „a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős 
települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos 
szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy 
valószínűsége jellemzi.”  
Ezen meghatározást alapul véve Görbeháza község nem tartozik a mélyszegénység által 
sújtott települések közé.  Annál is inkább elmondhatjuk ezt, mert romák kis létszámban 
élnek a településen. Helyi adatgyűjtés alapján Görbeháza 2503 fő lakásságából jelenleg 
mindössze 22 fő roma él a településen.  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi 
helyzetének értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a 
munkanélküliség, a szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az 
iskolai végzettségek figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi 
viszonyairól nincs megfelelő adatunk.  
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy településen, ennek megítélése, mint 
„kategória” behatárolása országtól függően más és más.  
Görbeháza Község Önkormányzata az általa szervezett közcélú foglalkoztatás, közmunka-
programokban való foglalkoztatottság terén előnyben kívánja részesíteni a fenti 
kritériumoknak megfelelő mélyszegénységben élőket. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 
álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. A fiatalok távolmaradását főként az 
oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola 
befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését 
elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai 
tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. 

Görbeháza településen a nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 éves korosztály 
vonatkozásában 2008-ban 203 fő volt, amely 2012-re 168 főre csökkent, ez jónak mondható.  

 

 

 

 

 

                                              Forrás: TEIR                                    

                                         

A nemek közötti megoszlás szerint a nyilvántartott álláskereső nők száma lényegesen 
magasabb a férfiakénál. A munkanélküliség, a munkahelyek bizonytalanná válása és az 
alacsony fizetések már a válság előtt is jobban sújtották a nőket, mint a férfiakat, ráadásul a 
korábbi válságok történetéből arra következtethetünk, hogy a férfiak foglalkoztatottsága 
hamarabb áll majd helyre, mint a nőké.  

Az elszegényedés veszélye elsősorban az egyedülálló idősebb nőket és az egyszülős 
családokat fenyegeti, amelyekben többnyire nő tölti be a családfő szerepét.  

A munkanélküli nők a hivatalos statisztikákban gyakran nem is szerepelnek, és a nemek 
közötti egyenlőtlenséget gyakran alábecsülik a munkanélküliség terén, mert a nők sokszor 
különféle okokból (várandósság, családi kötelezettségek, nyugdíjba vonulás) visszavonulnak 
a munkaerőpiacról, és nem fizetett, vagy nem hivatalos munkát végeznek. A nők illegális 
foglalkoztatása nagyobb arányú a férfiakénál.  

A munkanélküliség, a kiszámíthatatlan és bizonytalan jövő és gazdasági helyzet 
következtében a fiatal nők sokszor elhalasztják a gyermekvállalást, ami tovább fokozza az 
európai népesség elöregedését.  

A válság még jobban elmélyíti a szakmai előmenetel és a családi szerepek 

összeegyeztetésével kapcsolatos nehézségeket: a gyermekvállalás másként befolyásolja a nők 

és a férfiak foglalkoztatását. 
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Településünkön is jól látható az országos átlaghoz hasonlóan, hogy a nők elhelyezkedési 
esélyei rosszabbak. Sokkal több az álláskereső nő, mint férfi. 
 

év  

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 872 917 1789 112 12,8% 91 9,9% 203 11,3% 

2009 870 903 1773 96 11,0% 130 14,4% 226 12,7% 

2010 866 902 1768 98 11,3% 84 9,3% 182 10,3% 

2011 866 886 1752 113 13,0% 88 9,9% 201 11,5% 

2012 849 882 1731 110 13,0% 58 6,6% 168 9,7% 
Forrás:   TEIR 

 
 
Érdekes képet mutat a nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlása is. Legmagasabb a nyugdíj előtt 
állók és a fiatal álláskeresők száma. 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 203 226 182 201 168 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 11 7 14 6 

% 2,0% 4,9% 3,8% 7,0% 3,6% 

21-25 év  
fő 25 30 20 24 24 

% 12,3% 13,3% 11,0% 11,9% 14,3% 

26-30 év 
fő 28 25 26 29 14 

% 13,8% 11,1% 14,3% 14,4% 8,3% 

31-35 év 
fő 29 24 18 19 19 

% 14,3% 10,6% 9,9% 9,5% 11,3% 

36-40 év 
fő 20 26 21 20 21 

% 9,9% 11,5% 11,5% 10,0% 12,5% 

41-45 év 
fő 27 30 28 27 16 

% 13,3% 13,3% 15,4% 13,4% 9,5% 

46-50 év 
fő 31 35 29 36 22 

% 15,3% 15,5% 15,9% 17,9% 13,1% 

51-55 év 
fő 21 29 24 23 25 

% 10,3% 12,8% 13,2% 11,4% 14,9% 

56-60 év 
fő 14 15 8 8 19 

% 6,9% 6,6% 4,4% 4,0% 11,3% 

61 év felett 
fő 4 1 1 1 2 

% 2,0% 0,4% 0,5% 0,5% 1,2% 

Forrás:   TEIR 
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Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy 
település, illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település 
népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális 
tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is. Adott település alap-, közép- és felsőfokú 
végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez együttesen határozza meg, 
különösen akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó hatása 
által generált magas fiatalkori elvándorlásra. 
A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy település lakosságának iskolai 
képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában magasabb 
végzettséget is jelent. 
 
Felnőttoktatás nem működik a településen. 
 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 2274 1117 1157 1799 866 933 475 20,9% 251 22,5% 224 19,4%

2011 2199 1063 1136 #ÉRTÉK! na. na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

év 

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma 

Összesen nő férfi

 
Forrás:  TEIR 
 

 Fő fő % fő % fő %

2008 203 7 3,4% 89 43,8% 107 52,7%

2009 226 4 1,8% 81 35,8% 141 62,4%

2010 182 3 1,6% 66 36,3% 113 62,1%

2011 201 3 1,5% 78 38,8% 120 59,7%

2012 198 3 1,5% 73 36,9% 122 61,6%

év

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
8 általános

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

 
Forrás:  TEIR 
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Közfoglalkoztatás 

 

2012 évben 65 főt vontunk be a közfoglalkoztatásba. Ebből a létszámból 25 fő START 
munkaprogramos közfoglalkoztatásban, 40 fő pedig hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásban vett részt.  
 
Faipari termékek gyártása START munka projektben 10 főt foglalkoztattunk 2 x 3 hónapra 
2012. február 20. – április 30-ig és 2012.október 01.- december 31-ig. 
 

A projekt megvalósulásával a községünkben elsősorban a csökkent a foglalkoztatás 
helyettesítő támogatásban való résztvevők száma, a dolgozóknak a munkalehetőségük több 
hónapra megoldódott, az életszínvonaluk jobb lett, a rezsiköltségüket tudták fizetni. 
 
Szépítették továbbá a környezetünket, a temetőt, a parkokat tisztán tartották, padokat, 
szeméttárolókat készítettek.  Munkájukkal hozzájárultak a gyermekek biztonságának 
javításához. A programot eredményesnek tartjuk, a dolgozók örültek annak, hogy értéket 
teremtettek, ezzel hozzájárultak a közösségi terek szebbé tételéhez.  
 

A közúthálózat karbantartása START munka projektben 10 főt foglalkoztattunk 2012. február 
20. – december 31-ig. 
Dolgozóink utakat kátyúztak, tereprendezés történt a betonelem gyártás helyszínén, és az 
épületen kisebb javítási munkálatok lettek elvégezve. Több utcán a járdák szintezése, 
emelése is megtörtént. 
 
A mezőgazdasági START munka projektben 5 főt foglalkoztattunk. A földterületet 
megművelték, különböző zöldségfélék kerültek elvetésre, (burgonya, hagyma, zöldborsó, 
karalábé, retek, uborka.) Készült a fóliasátor is. A termesztett növények a helyi óvoda 
konyhájában kerültek felhasználásra. 
 
 

év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya 

a település aktív korú lakosságához 

képest

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő romák/cigányok 

száma

Közfoglalkoztatásban résztvevők 

romák aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz képest

2010 102 6% 2 0%

2011 90 5% 2 0%

2012 65 4% 2 0%  
Forrás:   TEIR, Helyi adatgyűjtés 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 
településünkön nem relevánsak. 

 

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen nincsenek. 

 

Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása éves szinten kb. 2 fő között mozog. Ennek oka, hogy 
településünkön a romák száma nagyon csekély, többnyire gyerekekből tevődik össze, a 
felnőttek zöme pedig dolgozik. 

 

Településünkön nincs hátrányos megkülönböztetés. 

 
 

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

Fontos mérőszám lehet a szociális ellátások igénybe vételének aránya is az esélyegyenlőség 
szempontjából. 
 
Szociális helyzet mutatói, szociális támogatások, szolgáltatások  
A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők 
igénybe. A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek 
az adott személyt helyzetéből adódóan sújtják.  

Az ellátások formái  

Görbeháza Község Önkormányzata szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás 
keretében - a jogosult számára aktív korúak ellátása keretében foglalkoztatást helyettesítő 
támogatást, valamint rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, átmeneti 
segélyt, temetési segélyt állapít meg a törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint.  
2013. január 1. napjától az időskorúak járadékára, alanyi jogú ápolási díjra, alanyi jogú, 
valamint a normatív közgyógyellátásra való jogosultsági kérelmeket a Járási Hivatalnál kell 
előterjeszteni. 
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év ápolási díjban részesítettek száma

2008 12

2009 12

2010 11

2011 12

2012 12  
Forrás:   TEIR, Önkormányzati adatok 

 
 
Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás.  
Azokon a településeken, ahol kétezer főnél több állandó lakos él, az alapszolgáltatásokon 
felül kötelező biztosítania családsegítést. A szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes 
gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.  
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában.  
A szociális alapszolgáltatások közé a tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, 
és a nappali ellátás tartozik.   
A tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali ellátás 
szolgáltatásokat a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást társulás útján a Kistérségi 
Szolgáltató Központ keretei között látjuk el. 
  

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai:  
- Közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális 

információk szolgáltatásában 
- az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így 

a)  a háziorvosi rendelésre szállítás 
b) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 
c) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása 
d) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,  

  
 A tanyagondnoki szolgálat kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatásai:  
-   a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése 
- az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása  
- az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés 
  
A szolgáltatás során a tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati 
feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásai:  
-  az ételszállítás önkormányzati intézménybe 
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- az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére 
- a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása 
 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk 
miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben 
határozza meg. Görbeházán étkeztetést átlagosan havi szinten 95 fő igényel. 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 
való segítségnyújtást.  
Az igénybevevők száma jelenleg 38 fő.  
 
Családsegítést ebben az évben 31 fő igényelt. 
 
 
A nappali ellátást az önkormányzat az Idősek Klubjában biztosítja. Nappali ellátásban 
részesülő időskorúak száma 50 fő. 
 
Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a rendeletében meghatározott feltételek fennállása 
esetén azoknak, akik szorult helyzetükön az önkormányzathoz fordultak segítségért. 
Görbeházán átmeneti segélyt 2012. évben 76 fő, 2013. évben eddig 31 fő kapott. 
 
A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési 
önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segély esetében a jogosultak 
körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a 
képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. Így temetési segélyt ebben az 
évben 6 fő, az elmúlt évben pedig 21 fő kapott. Köztemetésben 2012. évben 1 fő, 2013. 
évben 2 fő részesült.  
 
Természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan 
rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány állítható ki. A közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítás által 
támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó 
eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint a járóbeteg-szakellátás 
keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre. Közgyógyellátásban az elmúlt 
évben 147 fő részesült a településen. 
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év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 128

2009 137

2010 121

2011 116

2012 147  
Forrás:   TEIR 
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Az önkormányzat a szociális törvényben előírtak alapján rendszeres szociális segélyt állapít 
meg. A szociális törvényben foglaltakon túl a jogosult részére önkormányzati rendeletében 
meghatározottak szerint rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg, családi 
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel. 
 

fő
15-64 évesek 

%-ában
fő

munkanélküliek 

%-ában

2008 89 50 0 0 0 0

2009 8 4,5 117 52 0 0

2010 11 6 87 48 0 0

2011 15 8,5 83 41 0 0

2012 6 3 91 38 2 0

Azoknak a száma, akiktől helyi 

önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást

év

rendszeres szociális segélyben 

részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás)

Azoknak a száma, akik 30 nap 

munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 

elesett 

 
Forrás:   TEIR 
 

Összességében megállapítható, hogy Görbeháza a szociális ellátások tekintetében átlagos 
képet mutat, ellátórendszere kiépített, ellátáshoz való hozzáférhetőség jó.  
 

 

3.4 Lakhatás, lakhatáshoz jutás 

Görbeházán 1070 lakás van. A belterület utcái vezetékes ivóvízzel, gázzal, villanyhálózattal 
ellátottak. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése a település egyik felén I. ütem keretében 
2006-ban megvalósult, a II. ütem kivitelezésére pályázat benyújtása a közeljövőben a tervek 
között szerepel. Kábeltelevíziós hálózattal, vezetékes telefonhálózattal, valamint - a 
mobiltelefon-szolgáltató cégek helyben lévő adótornyainak segítségével - megfelelő 
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mobiltelefon-használati (vételi) viszonyokkal rendelkezik a község. A háztartási 
hulladékszállítás minden lakásnál megoldott.  

Az önkormányzat tulajdonában 3 lakás van, jelenleg 12 fő lakik az önkormányzati 
lakásokban.  
 
A lakhatási feltételeket lakásfenntartási támogatásokkal segíti az önkormányzat. A 
lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
 
A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  
Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  
 
A településen lakásfenntartási támogatásban 2012. évben 244 fő részesült. 

 

 

év
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

2008 154 0

2009 200 0

2010 223 0

2011 254 0

2012 244 0

 
                                 Forrás:   TEIR 
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Lakásfenntartási támogatások Adósságcsökkentési támogatások

 
 

 

Görbeháza Község Önkormányzata a helyben letelepedni kívánó fiatalok lakásépítéséhez, 
lakásvásárlásához az önkormányzat tárgyévi költségvetésében e célra elkülönített összeg 
erejéig első lakához jutók támogatására nyújt lehetőséget az önkormányzati rendeletében 
meghatározott feltételek szerint.   
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Az önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén 
egyszeri 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt lakásépítéshez vagy 
lakásvásárláshoz a fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban lévő fiatal párok részére, 
valamint egyedülálló személyek részére.  
 
 

Év első lakáshoz jutók 
támogatásában 

részesítettek 
(fő) 

2008 14 

2009 6 

2010 4 

2011 5 

2012 5 
            Forrás:   Önkormányzati adatok 
 
 
 

Településünkön nincs eladósodottság.  
 
Görbeháza településhez tartozik a 70 fő lakossággal rendelkező Bagota külterületi lakott 
hely, ahol a tanyagondnoki szolgáltatás révén az ott lakók hozzájutnak a minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közöségi közlekedéshez. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Görbeháza településen szegregátum nincs. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontjában kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról való gondoskodást. Az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a fogorvosi alapellátásról,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  
d) a védőnői ellátásról,  
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 

E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való 
hozzáférést.  
Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi vegyes praxisokon keresztül valósul meg.  A 
településen két háziorvosi körzet működik, két vállalkozó háziorvos közreműködésével, akik 
gazdasági társaságon belül (Bt.) látják el a település egészségügyi alapellátását. 
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A községben biztosítottak a család és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi ellátás. A 
család és nővédelmi gondozás a védőnői feladatellátás keretében biztosított a településen. 
Az ifjúság-egészségügyi ellátás orvosi feladatait az egyik háziorvos látja el. 
 
A községben vegyes fogorvosi praxis is helyben működik, egy fő vállalkozó fogszakorvos 
közreműködésével. 
Egészségügyi szakellátás helyben nem biztosított. Ezeket az ellátásokat a területi ellátási 
kötelezettséggel rendelkező 8 km-re lévő Polgáron 3 éve megépült korszerűen felszerelt 
járóbeteg szakellátó központban lehet igénybe venni.  
A területi ellátásért felelős kórház a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, amely a 
megyeszékhelyen Debrecenben található, amely 50 km-re van településünktől. Az 
alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulás formájában a 
Polgári Kistérség Többcélú Társulás útján biztosítja Polgáron. 

A falu lakosságának egészségi állapotát kedvezően befolyásolja az aktív korú lakosság 
körében az előnyös foglalkoztatás, a jó minőségű lakhatási körülmények, és feltehetően a 
mozgásos tevékenységekben és közösségekben gazdagabb, a rokonsági kapcsolatokat ápoló 
falusi életmód is. A betegségstruktúra azonban hasonló a magyarországi népesség 
mutatóihoz. A betegségek megelőzésében nagyon fontos a különböző szűrővizsgálatokon 
való részvétel. Szükség lenne egészségnapok megszervezésére, ahol ingyenes 
szűrővizsgálatokkal (vércukor, koleszterin, csontritkulás) felismerhetnék a betegségeket még 
a korai stádiumban. 
 
Az önkormányzat hasznos szerepet vállal az 50 év feletti nők körében a méhnyakrák és a 
mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok népszerűsítésében. Minden évben ingyenesen 
megszervezi a nők szűrővizsgálatokra történő szállítását. 
 
Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek klubjaiban 
megszervezi a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére 
vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, 
szakember bevonásával történik.  
 
A településen egy Sportegyesület működik, amely a labdarúgás megszervezését végzi. Az 
önkormányzat minden évben a lehetőségekhez mérten támogatja szervezetet. Az iskolások 
sportolási lehetőségét sportcsarnok és az iskola kültéri sportpályája biztosítja.  
A felnőttek részére biztosítva van a tornacsarnok aerobik oktatás, női torna és terem 
labdarúgás céljára.  
 
Pályázat útján műfüves pálya építésére nyílt lehetőség településünkön, amely átadására a 
napokban kerül sor. Ezt követően ezen létesítmény is alkalmas lesz a lakosság 
egészségmegtartást támogató sportolására. 
 
A gyermekek egészségtudatának kialakítására, esélyegyenlőségének biztosítására már több 
mint 10 éve az általános iskola a tanév befejezése után, június hónapban megszervezi két hét 
időtartamra a gyermekek úszásoktatásra való szállítását a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe. Ez a 
program nagy népszerűségnek örvend mind a szülők, mind a gyermekek körében. 
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A testnevelés, a sport a betegségek megelőzését, a társadalombiztosítás kiadásainak 
csökkentését segíti elő, hozzájárul az élet minőségi és mennyiségi tényezőinek 
megőrzéséhez, javulásához. Görbeháza település rendelkezik a képviselő-testület által 
elfogadott Sportkoncepcióval, amely meghatározza a helyi adottságoknak megfelelően a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésből a 
sportra fordítható összegeket. 
 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés településünkön térségi szinten 
elérhető. 
 
Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások körébe tartozó alapszolgáltatásokat a Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat (4075 Görbeháza, Iskola utca 14.), valamint a Polgári Kistérség 
Többcélú Társulása intézménye a Kistérségi Szolgáltató Központ (4090 Polgár, Hősök útja 
10.) közreműködésével biztosítja. 
 
 Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés  
b) házi segítségnyújtás  
c) családsegítés  
d) tanyagondnoki szolgáltatás  
e) nappali ellátás - idősek klubja  

  
A Kistérségi Szolgáltató Központ által biztosított alapszolgáltatások: 

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
b) támogató szolgáltatás  

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem történt. 
 
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül településünkön nincsenek. 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a 
templomok, a civil szervezetek.  
 
A településünk lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének 
javítását úgy lehet biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a 
gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük. 
A kultúra nagymértékben segítheti az esélyegyenlőség megteremtését, az 
esélyegyenlőtlenségek csökkentését. Jelentősége túlmutat az ágazati megközelítés 
szempontjain felzárkóztató, kiegyenlítő szerepe miatt, valamint azért, mert a kulturális 
hátrány esélyegyenlőtlenség forrása lehet. 
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A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés 
helyi feltételeinek biztosításával.  
A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a 
településen élő idősek és gyermekek irányába.  
 
A településen a kulturális ágazat is hozzájárul a község békés, kiegyensúlyozott közösségi 
életéhez.  A község könyvtára heti 20 órában áll a polgárok rendelkezésére.  
 
Görbeháza községben évek óta több civil szerveződés működik eredményesen, jelentős 
közéleti szerepet vállalva, kivéve részüket a település kulturális és sportéletének, környezete 
védelmének, közbiztonságának szervezéséből.  Az önkormányzat támogatja a kultúrát 
azáltal, hogy az önkormányzat költségvetésből minden évben a képviselő-testület által 
meghatározott összegben támogatja a Görbeházán működő civil szerveződéseket. 
 
Etnikai konfliktusok településünkön nincsenek, mert a kisebbség csekély számban van jelen. 
 

3.8  A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
A községben kevés számban élnek romák, így roma kisebbségi önkormányzat nem alakult. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A község nem a mélyszegénység által sújtott települések közé tartozik, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy a településen nem szorulnak az állampolgárok támogatásra. 
 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 

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

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása 

A hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban való 
folyamatos részvétel. 

A településen élő állampolgárok egészségi 
állapotának megőrzése, a betegségek 
megelőzése. 

Egészségügyi szűrések népszerűsítése. 
Az egészségtudatos életmódra nevelés a 
felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy a 
szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú 
megjelenés az egészségesebb életet, a várható 
élettartam megnövekedését eredményezheti. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen 
nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, 
tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban, avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre 
ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az 
ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, 
tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti 
és az igénylésnek mi a módja. Az utóbbi években született szociális vonatkozású 
jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, 
az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 
gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet 
biztosít.  A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését 
szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési 
intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, 
és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi 
alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó 
intézményben, szakmai programban jelen van.  
 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket 
igényel. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a 
szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és 
egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének 
pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával 
élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket 
nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan 
fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 
Településünkön a védelembe vett kiskorúak száma 2008 óta jelentősen csökkent. A 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma kismértékben növekedett. Ezen kiskorúak 
többsége anyagi szempontból veszélyeztett a szülők jövedelmi helyzete miatt. 

év
védelembe vett 18 év 

alattiak száma

Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma

2008 11 0 178

2009 8 0 180

2010 3 0 199

2011 3 0 196

2012 3 0 198  
 Forrás:  TEIR, Önkormányzati adatok 
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A veszélyeztetett kiskorúak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A 
rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma is csökkent. 
 
 

év

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 

száma

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma

Kiegészítő gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan beteg 

fogyatékos gyermekek 

száma

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma

2008 178 0 0 0 14

2009 180 0 0 0 13

2010 199 0 0 0 17

2011 196 0 0 0 3

2012 198 0 0 0 2  
                  Forrás:  TEIR, Önkormányzati adatok 

 

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 
Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat kiemelt feladata a 
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, melyet a prevenciós munka első 
számú eszközének tekintünk.  A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás 
hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A 
jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák mentén történik. 
 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek 1 fő van a településünkön. 
 
 

4.2  Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Görbeháza településen szegregátum nincs. 

 
 

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

 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem 
egységes a gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló 
beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat 
figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a 
veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.  
 
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a 
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a 
meghatározó. 
 
A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta 
magába.  A veszélyeztetettség az alábbi okokra vezethető vissza: 
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A család szétesése:  Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a 
gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a 
gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben 
rendellenességeket, zavarokat eredményezhetnek.  
 
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya:  Az elhanyagolás is bántalmazás 
(egészségügyi-, oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, 
tünetek jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
 
Súlyos betegség a családban:   A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A 
családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz 
lakhatási körülmények a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek 
számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való szembesülés, a 
normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 
 
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns 
viselkedési formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző 
családi környezet.  
 
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan 
sérült gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - 
következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy 
ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, 
odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak 
 
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya 
nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét. 
 
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, 
részben intézményhálózaton keresztül. A bölcsődékben, óvodákban, általános iskoláinkban 
zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki.   
 
A védőnőhöz családlátogatásai során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak 
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal 
orvoshoz forduljanak.  
 

év
védőnői álláshelyek 

száma

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2008 1 165

2009 1 158

2010 1 169

2011 1 166

2012 1 166  
           Forrás:   TEIR, Önkormányzati adatok 
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Településünkön gyermekorvosi körzet nem működik. A háziorvosok vegyes praxisban látják 
el ezt a feladatot. 
 
 

év
Betöltetlen felnőtt háziorvosi 

praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott 

személyek száma

Gyermekorvos által ellátott 

gyerekek száma 

Felnőtt házi orvos által ellátott 

gyerekek száma 

2008 0 0 0 360

2009 0 0 0 349

2010 0 0 0 354

2011 0 0 0 356

2012 0 0 0 340  
                                  Forrás:   TEIR 
 

 
 
A 0-7 éves korúak speciális ellátására (pl. korai fejlesztés, rehabilitáció) településünkön nincs 
szükség, mivel nincs sajátos nevelési igényű gyermekünk. 
 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a gyermekjóléti 
szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el. 
Rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülők, gyermekvédelmi ellátást igénybevevők 
kifejtése a 4.1 pontban megtörtént. 
 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások térségi szinten valósulnak meg. 
 
Egészségfejlesztési, - sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés az 
oktatási nevelési intézmények keretén belül maximálisan elérhetőek a gyermekek részére, 
ezen túl az önkormányzat, valamint a civil szervezetek szervezésében is vannak olyan 
programok, amelyek kielégítik a gyermekek mozgásigényét, kikapcsolódását. 
 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A 
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű 
egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett 
intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen jutnak 
étkeztetéshez. Ennek megfelelően településünkön magas az ingyenes étkeztetésben részt 
vevők, valamint az 50 százalékos mértékű kedvezményes étkeztetésre jogosultak aránya. 
Ingyenes tankönyvellátásban az általános iskolai tanulók 70 %-a részesül. Nyári 
gyermekétkeztetés megszervezésére településünkön nem került sor. 
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év

 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban részesülők 

száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2008 37 46 0 102 0 0

2009 37 55 0 92 9 0

2010 41 71 0 104 9 0

2011 35 82 26 121 9 0

2012 35 85 26 121 6 0  
                      Forrás:  TEIR, Önkormányzati adatok 

 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor nem történt a településünkön. 

 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) nincsenek a 
településen. 

 

 

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

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény határozza meg a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek/tanulók körét. A törvény 4. § 13. pont alapján:  
kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:  
 a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,  
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,  

 
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. Ezen rendelkezés hatályba lépése 2013. 
szeptember 01.  
 
Görbeháza településen egy óvoda-bölcsőde és egy általános iskola található. A GÚT Általános Iskola 
fenntartója 2013. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Általános iskolai 
tanulók létszáma ebben a tanévben 172 fő.   

 

Általános iskola 1-4 évfolyamon 

tanulók száma

Általános iskola 5-8 évfolyamon 

tanulók száma

általános iskolások 

száma

fő fő fő fő %

2010/2011 85 90 175 15 8,6%

2011/2012 86 94 180 19 10,6%

2012/2013 83 89 172 19 11,0%

napközis tanulók száma

tanév

 
                             Forrás:  Intézményi adatok 
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Minden évfolyamon 1 osztály működik, így 1-4 évfolyamon 4 osztály, 5-8 évfolyamon 
szintén 4 osztály.  

 
Más településről bejáró általános iskolás 4 fő, jelenleg más településre eljáró általános 
iskolás nincs. 
 
 
 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 172

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 4

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 0

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 68

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 20

 
                               Forrás:   Intézményi adatok 
 

 
 
 
Az általános iskolai tanulók közül 68 fő HH tanuló, ami a körzet tanulóinak össz-
létszámához viszonyítva 40 %. HHH tanulók létszáma 20 fő, ami 12 %-nak felel meg. 
 
 

Hány körzet van a településen

Iskolai körzetenkénti létszám és 

hh/hhh tanulók megoszlása

A körzet általános 

iskoláiba járó 

tanulók 

összlétszáma

A körzetbe járó hh 

tanulók létszáma

A körzetbe járó hh 

tanulók aránya a körzet 

tanulóinak össz-

létszámához viszonyítva 

(%)

A körzetbe járó 

hhh tanulók 

tanulók létszáma

A körzetbe járó hhh tanulók 

aránya a körzet tanulóinak 

össz-létszámához viszonyítva 

(%)

 A körzetbe járó hh 

tanulók létszáma a 

település hh tanulóinak 

össz-létszámához 

viszonyítva

A körzetbe járó hhh 

tanulók létszáma a 

település hhh tanulóinak 

össz-létszámához 

viszonyítva

 172 68 40% 20 12% 40% 12%

db

 
Forrás:   Intézményi adatok 
 

 
 
 
Az iskolai osztályok létszáma átlagosan 18-24 fő között van. Sajátos nevelési igényű tanuló 
nincs az általános iskolában.  
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2012-2013. tanév       

Telephely1 (szükség szerint, 

töröljön vagy szúrjon be plusz 

sorokat)

Tagozat meg-

nevezése 
Létszám Napközis Bejáró

 Hátrányos 

helyzetűek 

létszáma

HH tanulók aránya az 

osztály létszámához 

viszonyítva

  Halmozottan 

hátrányos 

helyzetűek 

létszáma

 HHH tanulók 

aránya az osztály 

létszámához 

viszonyítva

Sajátos nevelési 

igényű tanulók 

létszáma

SNI tanulók aránya az 

osztály létszámához 

viszonyítva

SNI tanulók 

számából a hhh 

tanulók száma

Évismétlők 

száma

Magán-

tanulók száma

Létszám, amelynek 

alapján integrációs 

normatívát 

igényelnek

1. évfolyam A osztály 18 0 11 61% 2 11% 0 0% 0 0 0 0

1. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2. évfolyam A osztály 21 0 8 38% 4 19% 0 0% 0 0 0 0

2. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

3. évfolyam A osztály 23 0 8 35% 2 9% 0 0% 0 0 0 0

3. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

4. évfolyam A osztály 21 19 5 24% 1 5% 0 0% 0 0 0 0

4. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

5. évfolyam A osztály 22 0 7 32% 5 23% 0 0% 0 0 0 0

5. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

6. évfolyam A osztály 22 0 6 27% 3 14% 0 0% 0 0 0 0

6. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

7. évfolyam A osztály 21 0 12 57% 0 0% 0 0% 0 0 0 0

7. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

8. évfolyam A osztály 24 0 11 46% 3 13% 0 0% 0 1 0 0

8. évfolyam B osztály #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

Összesen: 172 19 0 68 40% 20 12% 0 0% 0 1 0 0  
Forrás:   Intézményi adatok 

 
 
A tanulók többsége gimnáziumban (31 %) és szakközépiskolában (42%) tanul tovább, 27 % 
pedig szakiskolában. 
 
 

összlétszámo

n belül

HHH-tanulók 

körében

összlétszámo

n belül

HHH-tanulók 

körében

összlétszámo

n belül

HHH-tanulók 

körében

összlétszám

on belül

HHH-tanulók 

körében

összlétszámo

n belül

HHH-tanulók 

körében

2008/2009 25 0 42 0 33 4 0 0 0 0

2009/2010 32 0 42 0 26 1 0 0 0 0

2010/2011 42 0 28 0 30 1 0 0 0 0

2011/2012 31 2 42 2 27 1 0 0 0 0

tanév

Gimnázium (%)
Szakközépiskola (érettségit 

adó képzés) (%)
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) Nem tanult tovább (%)

 
Forrás:   Intézményi adatok 

 
Az iskola épülete felújításra szorul, amelyre ebben az évben pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat.  Az akadálymentesítés az épületben 2011-ben uniós pályázati forrásból 
megtörtént. Az iskola korszerű tornacsarnokkal rendelkezik, amely az iskola tanulói és a 
sportolni vágyó lakosok maximálisan kihasználnak.  
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A Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde fenntartója Görbeháza Község Önkormányzata. Az 
óvodában négy csoportban végzik az óvodapedagógusok a nevelőmunkát. Az óvodai 
férőhelyek száma 100 fő, a bölcsődei férőhely pedig 14 fő.  Az óvoda kihasználtsága 94 %-os, 
a bölcsőde kihasználtsága pedig 100 %-os. 
 

év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt gyermekek 

száma

Szociális szempontból felvett 

gyerekek száma (munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő)

Működő összes bölcsődei 

férőhelyek száma

2008 1 15 0 10

2009 1 13 0 10

2010 1 16 0 10

2011 1 14 0 14

2012 1 14 0 14
 

             Forrás:   Intézményi adatok 

 

év
3-6 éves korú 

gyermekek száma

óvodai gyermekcsoportok 

száma

óvodai férőhelyek 

száma

óvodai feladat-ellátási 

helyek száma

óvodába beírt 

gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai 

csoportok száma

2008 84 3 90 1 75 0

2009 81 3 75 1 70 0

2010 94 4 100 1 80 0

2011 100 4 100 1 92 0

2012 96 4 100 1 94 0
 

             Forrás:   Intézményi adatok 
 
 

Óvodába beíratott gyermekek száma korosztályonként: 
 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen

székhely

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma 
16 28 31 17 2 94

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma 
0 0 0 0 0 0

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten)

2 4 1 0 0 7

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma
8 12 11 3 1 35

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma

0 2 0 0 0 2

 
                         Forrás:   Intézményi adatok 
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Az óvodába beírt HH gyermekek száma 35 fő, ami a körzet óvodásainak összlétszámához 
viszonyítva 37 %-nak felel meg. A HHH óvodások száma 2 fő, ami 2 %-nak felel meg.  
 

Óvodai körzeten-kénti 

létszám és hh/hhh 

gyermekek megoszlása

A körzetbe felvehető (ott 

élő) összes gyerme-kek 

száma

A körzetbe felvehető 

(ott élő) összes hh 

gyerme-kek száma

A körzetbe felvehető (ott 

élő) összes hhh 

gyermekek száma

A körzet óvodáiba járó 

gyermekek össz-

létszáma

A körzetbe járó hh 

gyermekek létszáma

A körzetbe járó hh gyermekek 

aránya a körzet óvodásainak össz-

létszámához viszonyítva (%)

A körzetbe járó hhh 

gyermekek létszáma

A körzetbe járó hhh 

gyermekek aránya a körzet 

óvodásainak össz-létszámához 

viszonyítva (%)

Körzet 1 94 35 2 94 35 37% 2 2%

 
  Forrás:   Intézményi adatok 

 
A Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde bővítésére és felújítására Görbeháza Község 
Önkormányzata 2009-ben pályázatot nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi 
Operatív Program keretében meghirdetett „Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének 
támogatására” kiírt pályázat keretében, ahol 212.692.461 Ft összegű támogatást nyert. A 
projekt keretében a település életében egy olyan korszerű, modern intézmény alakult ki, 
amely biztosítja az óvoda-bölcsőde intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósult 
fejlesztés következtében javultak az óvodai és bölcsődei ellátás körülményei.  
 
Gyógypedagógusi és iskolapszichológusi szolgáltatás térségi szinten valósul meg. 
 
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás és képzés területén nem 
történt a településünkön. 
 
Intézmények között a tanulói iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérés nincs. 
 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) nincsenek a 
településen. 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Problémát jelent az egységes fogalomrendszer 

hiánya: a gyermekvédelem, az egészségügy a 

„veszélyeztetett gyermek” fogalmat használja, 

amelynek a megítélése számos szubjektív elemet 

takar és mást alkalmaznak köznevelési 

intézmények. 

Rendszeres szakmai találkozók szervezése az 

egészségügy, a családvédelem és az oktatásban 

részt vevő munkatársak részvételével. 

A család működését zavaró és akadályozó okok 

közül a családok anyagi, család széteséséből, a 

nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából 

adódó veszélyeztetettség megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek működtetése. 

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 

családjukkal foglalkozó szakemberek 

továbbképzése a hátrányos helyzetű gyermekek 

nevelését, személyiségfejlesztését, illetve a szülők 

eredményes bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 

érdekében. 

 



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

38 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak 
kevés adattal rendelkeznek a nők vonatkozásában. 
 
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók 
meg: 

 a település összlakosságszámának 52 %-a nő ( 1294 fő);  

 a női lakosok több mint fele 19-65 éves tehát aktív korú 60 % (1508 fő);  

 nappali ellátást igénybevevő nők aránya 78 % 

 étkeztetést igénybevevő nők aránya 70 % 

 házi segítségnyújtást igénybevevő nők aránya 67 % 

 gyermekjóléti ellátást igénybevevő nők aránya 45 % 

 családsegítést igénybevevő nők aránya 59 % 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a 
nők átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a 
nők aránya 65 év felett 276 fő (64 %), míg a férfiak száma 156 fő (36 %).  

 

Tapasztalataink szerint 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 lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást 
igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 
nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A munkanélküliség, a munkahelyek bizonytalanná válása és az alacsony fizetések már a 
válság előtt is jobban sújtották a nőket, mint a férfiakat, ráadásul a korábbi válságok 
történetéből arra következtethetünk, hogy a férfiak foglalkoztatottsága hamarabb áll majd 
helyre, mint a nőké.  

Az elszegényedés veszélye elsősorban az egyedülálló idősebb nőket és az egyszülős 
családokat fenyegeti, amelyekben többnyire nő tölti be a családfő szerepét.  

A nők számára a legfontosabb a családi és a szakmai élet összehangolása. 

A nők igyekeznek a munkahelyi feladataikat összeegyeztetni családi életükkel, ezért is 
nehezebb számukra az álláskeresés. Munkájuk mellett ugyanis a házimunka nagy részét ők 
végzik, és gyakran az eltartott családtagokról (gyerekek, szülők, betegek vagy fogyatékosok) 
is ők gondoskodnak. A szociális juttatások, valamint a szociális infrastruktúra, az oktatás, a 
gyermekmegőrzés, az egészségügy és a betegellátás költségvetésének csökkentése a 
felelősséget a családokra, ezen belül is leggyakrabban a nőkre ruházza. Ezek a nők így arra 
kényszerülnek, hogy feladják vagy csökkentsék fizetett munkájukat azért, hogy eleget 
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tudjanak tenni azoknak az ápolási, gondozási feladatoknak, amelyek elvégzéséről az állam 
már nem gondoskodik vagy nem képes gondoskodni.  

A munkanélküli nők a hivatalos statisztikákban gyakran nem is szerepelnek, és a nemek 
közötti egyenlőtlenséget gyakran alábecsülik a munkanélküliség terén, mert a nők sokszor 
különféle okokból (várandósság, családi kötelezettségek, nyugdíjba vonulás) visszavonulnak 
a munkaerőpiacról, és nem fizetett, vagy nem hivatalos munkát végeznek. A nők illegális 
foglalkoztatása nagyobb arányú a férfiakénál.  

A munkanélküliség, a kiszámíthatatlan és bizonytalan jövő és gazdasági helyzet 
következtében a fiatal nők sokszor elhalasztják a gyermekvállalást, ami tovább fokozza az 
európai népesség elöregedését.  

A válság még jobban elmélyíti a szakmai előmenetel és a családi szerepek 
összeegyeztetésével kapcsolatos nehézségeket: a gyermekvállalás másként befolyásolja a 
nők és a férfiak foglalkoztatását; az anyák munkaerő-piaci részvételi aránya 12%-kal 
alacsonyabb, mint a gyermektelen nőké, vagyis emelkedett a 2008-ban mért 11,5%-hoz 
képest. Eközben az apák foglalkoztatási rátája 8,7%-kal magasabb a gyermektelen 
férfiakénál.  

Mindez kedvezőtlenül befolyásolja a befizetett nyugdíj-hozzájárulásokat, és előfordulhat, 
hogy ezek a nők pályájuk végéig csak nagyon alacsony nyugdíjra való jogosultságot 
szereznek, ami növeli az időskori szegénység kockázatát.  

A fiatal nők (15-24 évesek) egyre nehezebben szerzik meg első, teljes munkaidős állásukat és 
úgy kerülik el pályakezdő munkanélküliséget, hogy tovább folytatják tanulmányaikat. Annak 
ellenére, hogy a jobb képesítés összességében eddig jobban megvédte a nőket a 
munkanélküliségtől, az ő diplomájukat kevésbé ismerik el, mint a férfiakét.  

A női munkanélküliséghez sztereotípiák kapcsolódnak, például az, hogy a férfiak 
munkanélkülisége a nőkénél komolyabb problémát jelent. Ez csak tovább bővíti a már így is 
jelentős számú negatív előítélet körét, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a nők 
foglalkoztatási esélyeit.  

A válság fokozta a nők elleni erőszakot (zaklatás, munkahelyi erőszak, házastársi erőszak) és 
tovább súlyosbította számos hátrányos helyzetű közösség szociális és gazdasági állapotát. A 
nőket nem szabad magukra hagyni az egyensúlyt kereső útjukon. A munkáltatóknak, HR 
vezetőknek tudatosan kell kiépíteni azt a szervezeti kultúrát, azokat a módszereket, melyek 
segítik a nőket, anyákat karrierjük építésében. Ma a családok - tisztelet a kivételnek - 
magukra vannak hagyva, keressék az egyensúlyt, ahogy tudják. Ha tudják. Nyilvánvaló az 
összefüggés az egyre csökkenő gyerekszámmal.  

A szervezeti kultúra meghatározó szerepet játszik a szervezet tagjainak életében. A 
hagyományos (férfi) karriermodell elfogadásán, akár öntudatlanul is, alapuló szervezetekben 
több stigma és sztereotípia kötődik a rugalmas munkaidő formákhoz, a babás, gyermekes 
anyákhoz. Elég, ha a vezető, csak szóban is, de lekicsinylően nyilatkozik a rugalmas 
munkaformákról. Avagy az a nézet, hogy aki ebben dolgozik, azt sose léptetik elő. Ebből már 
egyenesen következik az a szemlélet, hogy ebbe a kategóriába a vesztesek tartoznak, hogy a 
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könnyebb vagy a csökkent értékű munkákat adják a babás mamáknak, kvázi segítségképpen. 
Merthogy ők nem teljes értékű munkaerők. Az a sztereotípia is fellelhető, amikor azt hiszik, 
minden anya örül, ha rugalmas munkaformába helyezik. A nagy ambíciójú, magas 
teljesítményű nők közül vannak, akik inkább kilépnek, minthogy ezt és a hozzá kötődő 
stigmákat viseljék.  

A hagyományos karriermodelltől elszakadva, olyan karrierívet kell kialakítani, ami 
alkalmazkodik a nők élettani sajátosságaihoz, igényeikhez. Meg kell tervezni, szervezni a nők 
munkába való visszatérésének folyamatát. Azzal kezdve, hogy a kapcsolatot fenn kell tartani 
a gyermekgondozás ideje alatt is. Az anya legyen tájékozott szervezete ügyeiről, erre ma az 
internet jó lehetőséget nyújt. A visszatérést fokozatossá lehet tenni, kezdetben heti egy nap 
vagy többször napi néhány óra, amikor is a visszailleszkedés emberi és szakmai tényezőit 
kijelölt mentor segíthetné. Lehetővé kell tenni, hogy a visszatérő választhasson rugalmas 
munkaformát. Ahol és amennyiben a rugalmas karriermodellt a cég tudatosan kialakítja, 
alkalmazza, ott a nők eredményessége és kötődése jelentősen megnő.  

A községben található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra. A 
foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem 
állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, 
demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról felmérés nem készült a 
településen.  
 
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A 
település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők szükségleteit 
illetőleg. 
A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem 
rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes 
anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. 
Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 
 
A községben a nők foglalkoztatásával kapcsolatban az önkormányzat által működtetett 
intézmények vonatkozásában vannak mutatóink. A Polgármesteri Hivatal 9 fő nő dolgozik 
és mindössze 1 férfi. Az egészségügyben 75 % a női foglalkoztatás, a közoktatási 
intézményekben a női munkavállalók száma magas, arányuk 95 %.  
 
A nők bérezésével kapcsolatos információink nincsenek, de feltételezhető, hogy a 
jövedelemarányok településünkön is jellemző mértékben eltérőek a nők kárára.  
 
A községben működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását 
biztosítja. A település biztosítja a bölcsődei ellátást, ami előremutató önkormányzati 
intézkedés volt.  
 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei a közfoglalkoztatás területén a 
START munkaprogramokkal megnövekedtek.  
 
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs tudomásunk. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek 
száma. Településünkön 2009 óta működik bölcsőde. A gyermekek napközbeni ellátását 
szolgáló bölcsődei férőhelyek minden igényt kielégítenek. 14 férőhelyen várjuk elsősorban 
a munkaerő piacra visszatérő szülők gyermekeit. Férőhely hiánya miatt nem kellett senkit 
visszautasítani sem a bölcsődéből, sem az óvodából. 

Tapasztalati tény, hogy a nők munka világához kapcsolódó ambíciója visszaesik a 
gyermekgondozási távollét idején. Csökkennek az elvárásaik saját magukkal szemben. 
Tudásuk megkopik. Mindez nehezíti a visszatérést, a visszafogadást. Ezért fontos "táplálni" a 
nők ambícióját, szakmai tudásuk fejlődését. Ehhez a cégnek fejlesztési programot kell 
kialakítania. Nem kell itt óriási dolgokra gondolni. Ahol a rugalmas karriermodell részeként 
folyamatos a cég kapcsolattarása a munkatársaikkal, ott ez jó alapot ad ahhoz, hogy 
alkalmanként tréningeket szervezzen az otthon levő nők számára. A kijelölt, elfogadott 
mentor folyamatosan vagy meghatározott időnként tájékoztassa, motiválja, lássa el 
információkkal az érintettet.  

Amint tudjuk, a nők munkával kapcsolatos elvárásai, attitűdje különbözik a férfiakétól. A nők 
számára legfontosabb tényezők a munkatársi kapcsolatok, a "szolgálat", vagyis visszaadni, 
nyújtani valamit a cég, a társadalom számára, valamint az értelmes munka. Fontos számukra 
a hit a termékben, a szolgáltatásban, a cégben., és nem utolsó sorban a munkahely és a 
család szempontjainak összehangolásában.  

A rugalmas munkavégzésre Magyarországon is több lehetőséget biztosítanak a jogszabályok. 
Mégis nagyon alacsony az e formákban dolgozók aránya. Tőlünk nyugatabbra tömegesen 
dolgoznak pl. napi 4 órában. Felismerték, hogy a rugalmas munkaidő formák fontos szerepet 
játszanak a foglalkoztatási ráta fenntartásában, és tömegek számára nyújtanak kötetlenebb 
életformát, lehetőséget a munka-család egyensúly megteremtésére. A rugalmas 
munkaidőformák alkalmazásának számos, ismert előnye van mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók számára. Terjedése mégis alig-alig érzékelhető. Ennek okai között van a 
kedvezőtlen és fejletlen szabályozás, az alacsony bérszínvonalból adódó nehéz megélhetés, 
amikor minden fillérre szükség van. Ugyanakkor a kirívóan alacsony női foglalkoztatási rátát 
biztosan kedvező irányba befolyásolnák a kedvező jogszabályokkal segített alkalmazások.  

A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a 
nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő 
vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. Ennek ellenére az önkormányzat és intézményei 
élnek a részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségével. Minden esetben női munkavállalókat 
érint ez a foglalkoztatási forma.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik 
meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott 
figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 
átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 
formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá 
tartozó nyomtatványok kitöltésében.  
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő koordinálja a terhesség 
idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a 
várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a 
csecsemő fogadása. A családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 
alapvetően az iskolában kerül sor.  
 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek 
alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova 
fordulhatnak segítségért. Településünkön nincs tudomásunk nőket érő erőszakról. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településünkön nincs, legközelebb 
Hajdúböszörményben található a „Katica Családok Átmeneti Otthona”, amely biztosítja a 
szülő számára a gyermekével együttes lakhatást, és a szükség szerinti további ellátást, 
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, 
közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, helyzetének rendezésében. 
Balmazújvárosban működik még kb. ugyanakkora távolságra a „Szivárvány Családok 
Átmeneti Otthona, amely ugyancsak fogadja a gyermekeket és az anyákat. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 
erősítésére. Önkormányzati képviselők körében a 6 fő képviselőből 2 fő nő található, a 
polgármester és az alpolgármester is nő.  Az intézmények vezetői – GÚT Általános Iskola, 
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde, Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat – 
mind nők. Településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

Görbeházán működő civil szervezetek tagjainak kb. 70 %-a nő.  
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 

 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő 
anyák, valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak 
a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos 
családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a 
családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel 
kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
 
A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított 
kezdeményezések a településen nincsenek, mivel nem érzékelhető a nőket érő hátrányos 
megkülönböztetés, így annak felszámolására sem jött létre kezdeményezés.  
 

A munkanélküliség aránya településünkön elég magas, ez össztársadalmi probléma, 
amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a 
megszokottól eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, 
a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, 
amely közösségi teret nyújt számukra is.  Településünkön helyi hagyományos programokat is 
szerveznek: gyermek- és családi programok, bálok, ünnepi és művészeti események, 
nyugdíjas programok egyaránt megtalálhatók. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség aránya a nők 

esetében magasabb. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 

munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 

aktív korú családtagok által kedvezményesen 

igénybe vehető, korszerű ismeretek 

megszerzését célzó speciális képzési 

programok körét.   

 

A GYES-ről való visszatérés a munkaerő 

piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 

kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése. 

Önkormányzat gazdasági helyzetének 

figyelembevételével az ellátás költségeinek 

átvállalása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

demográfiai trendek stb.) 

 
A Képviselő-testület 2011. évben az 56/2011.(VI.30.) Kt. sz. határozatával fogadta el 
Görbeháza Község Önkormányzatának Idősügyi és Idősellátási Koncepcióját, amely 2014-ig 
meghatározza a jövőbeni idősügyi és idősellátási teendőket, feladatokat. 
 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 
házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Településünkön az özvegyek száma 259 fő, (a 
lakosság 10 %-a) amelyből 227 fő nő, 32 fő férfi.  
 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- 
szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az 
idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 
képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen 
gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában 
együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus 
megbetegedések és az előrehaladott dementia.  
 
Az önkormányzat nem rendelkezik naprakész kimutatással a településen lakó nyugdíjasokról.  
 
Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez 
hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. A lakosság 17 %-a (432 fő) 65 fő feletti, amely 
64 %-a nő (276 fő) és 36 %-a férfi (156 fő). 
Az egyedülálló idősek megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel 
várhatóan az igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 
 
A nyugdíjas lakosság 28 %-át (711 fő) teszi ki az összlakosságnak. 
 

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 291 440 731

2009 298 441 739

2010 287 430 717

2011 281 430 711  
Forrás:  TEIR 

 
Görbeháza demográfiai helyzetére a népesség fogyása a jellemző. Növekszik az egyedülálló 
idősek száma. Amint a bevezető részben is kifejtésre került, az öregedési index jelentős 
mértékben növekedett a településen: 2001-ben 453 gyermekkorúra 390 időskorú lakos 
jutott, 2012-ben már 340 gyermekkorúra 432 időskorú jutott. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen 
kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség 
problematikája. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az 
idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkoztatók    
50%- os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 
 
A községben élő idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen 
élő idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb 
családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az 
aktív időskort.  

 
Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatása a közintézményekben eddig megvalósult, de új 
szabályozás szerint már nem dolgozhatnak nyugdíjasok a közszférában, ezért ezen dolgozók 
munkaviszonyát meg kellett szüntetni, mivel a nyugdíj mellett döntöttek.  
 
Az idősek foglalkoztatását támogató programok nincsenek a településen. 
 
Hátrányos megkülönböztetés a foglakoztatás területén az idősek körében nem történt. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés, valamint az időseket, az életkorral járó sajátos igények 
kielégítését célzó programok. 

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú 
településünkön. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része 
a település minden állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak 
részére szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának az idősügyi 
ellátás területén. 
 

Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb 
szerep jutott a civil szektornak. Településünkön több civil szervezet működik, amelyek 
aktívan részt vesznek az idősek ellátásában.  
 
Önkormányzatunk „Idősbarát Önkormányzat” címmel rendelkezik, ez tükrözi, hogy a 
Képviselő-testület kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül biztosítja az 
aktív bekapcsolódásukat a közéletbe.  

2012. szeptember 21-én a Parlament Főrendházi termében - díjkiosztó ünnepség keretében 
– adták át az Idősbarát Önkormányzat Díjat településünk részére. 2012-ben 42 pályázó 
közül 6 település önkormányzatát jutalmazták: Görbeházát, Gyulát, Kerekegyházát, 
Miskolcot, Szolnokot és Vászolyt. 
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Az Idősbarát Önkormányzat Díjra minden évben bármely helyi önkormányzat pályázhat, 
amennyiben a szociális gondoskodás körébe tartozó kötelező idősügyi alapfeladatait teljesíti, 
és alapfeladatán túl példaértékű kezdeményezéseket tesz az ott élő idősek érdekében. Aktív 
tevékenységével elősegíti az időskorúak életminőségének javulását, helyi szervezeteinek 
működését, illetve hozzájárul szabadidős programjaik szervezéséhez, valamint a helyi 
közéletbe, annak alakításába széleskörűen bevonja az időseket, illetve szervezeteiket. 
Az elismerést minden évben azok a települések nyerhetik el, melyek a legtöbbet tették az ott 
élő idősek anyagi, fizikai, lelki egészségéért, aktivitásuk megőrzéséért. 

A díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium államtitkár-
helyetteseitől Görbeháza képviseletében Giricz Béla Lászlóné polgármester vette át. Az 
elismerést jelző réztábla a Polgármesteri Hivatal épületében kapott helyet. 

Görbeháza Község Önkormányzata szerint az idős korosztályt érintő problémakör részeként 
értelemszerűen elsősorban a közösségi, kulturális, szabadidős és egyre hangsúlyosabban az 
öntevékeny, valamint a szervezett – e korosztály speciális igényeit szem előtt tartó – 
programokra egyre jobban kell koncentrálni.  
 
A nyugdíjas korú közösségek fennmaradásának és működésének egyik legfontosabbnak 
tartott magyarázata, hogy az Önkormányzat teljes mértékben, tiszteletben tartja az 
önállóságukat, és ez az autonómia, a tagfelvételtől a programválasztáson át a vezetőváltásig 
teljes körben érvényesül. 
 
Görbeháza község Képviselő-testülete a lehetőségekhez mérten pénzbeli támogatást is nyújt 
idős csoportjainak, hogy hozzájáruljon egy-egy összejövetelük (kirándulás, év végi záró 
rendezvény stb.) sikerességéhez. Támogatja a szervezeteket működésükhöz szükséges 
hellyel, ingyenes gépjármű használattal és talán a legfontosabb, hogy mindegyik szervezetet 
támogatja erkölcsileg is. Cserébe minden civil szervezet aktívan részt vesz az önkormányzat 
által szervezett rendezvényeken, programokon. 
 
A község legrégebbi civil szervezete a Cserfa Népdalkör, ami 33 éve megszakítás nélkül 
működik. Példaértékű, hogy vannak olyan tagjai, akik alakulásuktól kezdődően aktív tagjai a 
Népdalkörnek. 
A jelenlegi tagok, akik zömében nyugdíjasok, felléptek számos nagysikerű rendezvényen. 
Négy alkalommal részesültek KÓTA Népzenei Minősítés „Arany” fokozatában.  
Az idősek tapasztalataikat, tudásukat igyekeznek átadni az ifjabbak számára, ezért 
létrehozták a Cserfes Népdalkört, melynek tagjai gyerekek.  
Legidősebb tagjuk 76, a legfiatalabb pedig 4 éves. Nagyon fontos, hogy szinte családias a 
légkör a Népdalkörön belül. A fiatalok tisztelik az időseket, az idősek pedig modern, újszerű 
dolgokat tanulnak a fiatalabbaktól, ami fiatalos lendületet ad számukra. 
Baráti viszonyt ápolnak Görbeháza testvértelepülésének, Magyarvistának a Református 
Kórusával. Évente többször felkeresik egymást, így a népdalkör apraja, nagyja járt Erdélyben, 
ahol megismerhették az ottani hagyományokat. 
 
2002-ben a Népdalkör tagjaiból 13 fő létrehozta a helyi Nyugdíjas Klubot. A Klub a Hajdú-
Bihar Megyei Nyugdíjas Szövetség Görbeházi szervezete. Tagjai csak nyugdíjasokból állnak. 
Létszámuk folyamatosan gyarapszik, mára elérte a 80 főt. Minden évben közösen ünneplik a 
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jeles napokat farsang, nőnap, anyák napja, idősek napja, adventi gyertyagyújtás. 
Megrendezik Idősek Majálisát, a külterületi Bagotán élő 70-80 fő lakos számára pedig a 
Bagotai Falunapot. Évente három alkalommal kirándulni viszik a tagokat. 
2007-től kezdődően minden évben Dalos Táncos Találkozót szerveznek, mely igen 
színvonalas esemény.  A példaértékű rendezvény hangulatát megalapozza, hogy nagyon sok 
település képviselteti magát Hajdú-Bihar megyéből, de vannak résztvevők Szabolcs-Szatmár-
Bereg és Borsod-Abaúj Zemplén megyéből is. Énekelnek, táncolnak, szórakoztatnak az 
őszülőkorú emberek. 
 
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének Görbeházi Csoportja 1990-től 
működik községünkben. A tagsághoz zömmel az idősebb korosztály tartozik. 

Az egyesület a céljait és a feladatait a Görbeháza területén élő bármely mozgássérült 
(mozgáskorlátozott, mozgásfogyatékos) személy - nem csupán tagjai - javára látja, el és 
meghatározott feltételek esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. 

2006-ban jött létre a "Civilek a Faluért" Görbeházi Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány, 
ahol a tagok jelentős része nyugdíjas korú. Eredményességüket sokrétű tevékenységüknek 
nagymértékben köszönhetik. A szervezeten belül egymás mellett, egymást segítve, de önálló 
csoportként működnek a következők: 

 Háziasszonyok klubja:  
Elsősorban sütni-főzni szerető lányok, asszonyok a tagjai. Átadják egymásnak 
tapasztalataikat, tanulnak egymástól, rendezvényeken elkészítik a megvendégeléshez 
szükséges ételeket. 

 Lovas Baráti Kör:  
Tömöríti a településen élő lovasokat, akik elsősorban idős gazdálkodó emberek. 
Rendezvényeken, felvonulásokon, bemutatókon vesznek részt. 

 Irodalmi kör:  
Tagjai zömmel értelmiségi nyugdíjasok, akik egyben előadók, közreműködők is. 2006-tól 
folyamatosan működik. A Magyar Irodalmi Társaság elnöke és a Debreceni Egyetem 
oktatói több alkalommal részt vettek rendezvényeiken. Véleményük szerint is 
példaértékűen tevékenykedik az Irodalmi kör, mert ilyen hosszú ideje még nagyobb 
településeken is alig-alig léteznek hasonló szervezetek.  

Az Alapítvány mezőgazdasági vállalkozók számára előadásokat szervez, ahol folyamatosan 
tájékoztatják, segítik a főként idős gazdákat a jogszabályok értelmezésében, a támogatási 
rendszer használatával kapcsolatosan.  
 
Az Alapítvány kezdeményezésével létrejött Görbeháza Önkormányzata és az erdélyi 
Magyarvista Önkormányzata között 2007. évben egy megállapodás, mely szerint a két 
település testvértelepülés. Különböző falusi rendezvényeken, pl. Falunap, Szüreti bál a két 
település apraja, nagyja felkeresi egymást (beleértve a nyugdíjasokat is), és együtt elevenítik 
fel a hagyományokat, szórakoznak és szórakoztatnak, ápolják a kapcsolatot.  
 
A "Civilek a Faluért" Görbeházi Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány számos programot, 
rendezvényt szervez önállóan, mint szüreti bál, irodalmi est, gazda est stb., de néhány 
rendezvényt közösen valósít meg Görbeháza Önkormányzatával, ilyen például a falunap. 
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Községünk legfiatalabb, de időseket is érintő civil szervezete a Görbeházi Cukorbetegek 
Klubja, amely 2009-ben alakult. A klub tagjai, jellegéből adódóan, elsősorban idős emberek, 
hiszen körükben gyakoribb betegség a diabétesz. Tagjainak száma 18 főről mára, 35 főre 
szaporodott. Köszönhető ez annak, hogy rendszeresen szerveznek előadásokat, ahol 
meghívott szakemberek segítségével megtanítják, hogyan lehet együtt élni a 
cukorbetegséggel, életmódtanácsokat adnak annak érdekében, hogy a diabéteszes emberek 
is a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek.  
Évente két alkalommal kirándulni viszik a tagokat, részt vesznek Országos Diabétesz 
rendezvényeken, önkormányzati rendezvényeken prevenciós céllal vércukor- és 
vérnyomásmérést végeznek. A kirándulást az önkormányzat anyagilag támogatja. 
 
A Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat keretei között 50 férőhelyes 
Idősek Klubja működik a településen. Minden naptári ünnepet megtartanak a klubban, 
farsang, nőnap, húsvét, anyák napja, szüreti mulatság, idősek napja, mikulás, karácsonyi 
ünnepségeket. Köszöntik az időseket, havonta összevont névnapot tartva.  
Az idősek klubjának tagjai minden nyáron kirándulni mennek.  
A klub rendelkezik a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes 
ruházat tisztítására, étel elfogyasztására szolgáló helyiségekkel.  
 Az Idősek Klubja a gondozottak számára napi egyszeri étkezés (ebéd) biztosított.  
 Az Idősek Klubjában az ellátottak részére lehetőség van az ellátottak tisztálkodására a 

fürdőszobában, melyhez szükség esetén a gondozónő segítséget nyújt. 
 Az Idősek Klubjában az ellátottak részére szabadidős programokat, napi elfoglaltságot, 

foglalkozási lehetőséget biztosít az intézmény. A szervezett foglalkozásokon való 
részvétel önkéntes.  

 Az Idősek Klubjában az intézmény sajtótermékeket, könyveket, kártya- és 
társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket (rádió, televízió) biztosít az ellátottak 
részére.  

 A gondozási tevékenység kereteiben, a nappali ellátásban részesülő személy egyéni 
gondozásban részesül, mely egyéni gondozási terv alapján folyik. A gondozási tervet – az 
Idősek Klubja ellátottjának aktív bevonásával – az igénybevételt követő egy hónapon 
belül készíti el az intézmény.  

 Az Idősek Klubja ellátottjai hivatalos ügyeinek intézéséhez az intézmény a szükséges és 
elvárható segítséget megadja. 

Az idősek informatikai jártasságáról önkormányzatunk nem rendelkezik adatokkal. 

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

településen 

 

Görbeháza Község Önkormányzata szoros kapcsolatban áll a közigazgatási területén működő 
civil szervezetekkel. 
Az önkormányzat évek óta anyagilag támogatja, segíti a szervezeteket, programjaik, céljaik 
megvalósítása érdekében.  
A civilek az önkormányzat kulturális programjain rendszeresen részt vesznek, ha kell a 
feladatokból is kiveszik részüket. 
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Mindegyik szervezet jól működik. Vezetőik igényfelmérése alapján szerveznek a tagok 
részékre programokat a múzeumi látogatástól a színházig, orvosi előadástól a 
mezőgazdászok tájékoztatásig és az új jogszabályok ismertetéséig.  
Anyagi lehetőség függvényében szerveznek kirándulásokat, segítenek az üdülési lehetőségek 
felkutatásában. 
 
A civil szervezetek célja a községben lakó idősek és nyugdíjasok karitatív támogatása, 
szabadidejük kulturált eltöltéséhez programok, rendezvények létrehozásának segítése.  
A civil szervezetek között kialakult és az évek során egyre szorosabbá vált az együttműködés.  
 
Az elmúlt évek eseményeiből nagyon nehéz lenne kiemelni bármit is, mert ami az egyik 
embernek, vagy közösségnek szinte észrevétlen marad, az mások számára óriási 
jelentőséggel bír.  
 
Az említett szervezetek idős emberekkel foglalkoznak, így tudják, hogy mekkora igényük van 
kirándulásra, de életkoruknál, illetve betegségeikből kifolyólag nehezen mozdulnak ki 
megszokott környezetükből. Amennyiben viszont rendelkezésükre áll egy busz, a 
nehezebben mozgók előtt is kitárul az ország. Így jutottak el szinte minden részére az 
országnak. 
 
Az Önkormányzat a civilek által szervezett tevékenységekhez nyújt anyagi hozzájárulást, 
legyen az Anyák Napja, Húsvét, Karácsony, Szüreti bál, Idősek Világnapja, Nőnap, stb.  
A Népdalkör fellépő ruháinak megvásárlásához is segítséget nyújtott az önkormányzat.  
Az előzőekben felsoroltakon kívül azt érdemes még megemlíteni, amit nem kifejezetten a 
nyugdíjasok kaptak, de az idősekért van. Például vérnyomásmérő, szobai kerékpár vásárlása 
az idősek klubjába, kerékpár beszerzése a szociális gondozóknak, hogy a gondozónők 
hamarabb el tudjanak jutni egy-egy idős emberhez. 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 

Magas az egyedül élők aránya.  Szociális, közművelődési szolgáltatások 
bővítése. 

A statisztikák rangsorában - a daganatok, 
keringési zavarok, szív- és érrendszeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett 
pszichés problémák leggyakrabban 
előforduló betegségek. 

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 
bővítése. 
Szűrővizsgálatok biztosítása, megszervezése. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás fejlesztése.    

Gyakran válnak áldozattá.  
 
 

Idősek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése. 
Polgárőrség figyelő szolgálatának 
megerősítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a 
fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi 
élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális 
és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 
 
Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése 
fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony 
ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő 
civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan 
szerepet vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint 
együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami 
szereplőnek.  
 
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének 
erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a 
lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az 
önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 
részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 
 
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert 
érint a világon. 
 
A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az első 
állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi XCII. 
törvénnyel. Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi szerepvállalását”. 
 
Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a 
többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magyarországon.  
 
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 
alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 
tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy 
egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi 
környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi 
ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport 
és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, 
egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése 
fogalmazható meg. 
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„A fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001. évi 
népszámláláskor került sor, ez utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk, ez a népesség 5,7%-
át tette ki. Az adatfelvétel - a KSH szerint is - alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, így a 
létszám 600 ezer főre becsülhető. 

A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb 
számban vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől 
fogva sérült, hanem életkora előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. 
A fogyatékos személyek között a 60 évnél idősebbek aránya 44,8%, több mint kétszerese a 
népesség egészében képviselt arányhoz viszonyítva. A fogyatékosságot leginkább valamilyen 
tartós betegség idézi elő (53,8%). A fogyatékos személyek 17%-a születése óta szenved 
fogyatékosságban. 

A 2001. évi népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek 
közül legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen 
(43,6%), míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengénlátók 
aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az 1990. évi adathoz képest 
(6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 

A fogyatékos személyek 22,7%-a egyedül élt, 57%-a lakott másodmagával (de nem 
fogyatékos személlyel), további 10,5%-uk három vagy annál nagyobb létszámú háztartásban 
élt, míg megközelítőleg 8%-uk intézetben kapott elhelyezést.” 

 (Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 
 
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 
államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a 
fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden 
közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a 
fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges 
szakmapolitikai lépéseket. 
 
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a 
döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára 
világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár 
jelentős anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű 
hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását 
jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 
egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek 
elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az 
utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz 
tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, 
autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek 
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figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely 
lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy 
hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, 
indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem 
pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex 
akadálymentességét, de annál jóval több. 
 
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten 
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó 
szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek 
fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, 
hogy széles körben elterjedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely 
alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem 
természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén 
mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 
 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés 
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a 
közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve 
megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen –  
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 
 
A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves 
előkészítő munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén elfogadta a magyar 
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén 
az Egyezményben foglaltak teljesítése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, 
nagyothalló és siketvak emberek ún. nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve 
működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza. 
Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kormányzati és önkormányzati 
intézmények akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről évre több száz 
közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. 
 
Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, programokkal, 
törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. Hatalmas anyagi 
forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek biztosítani a 
rászorulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a 
fogyatékosok által alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak az oktatásban 
és a munkaerő piacon. Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az 
erőfeszítésekre. Ahelyett hogy a fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, 
megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak és kirekesztődnek a társadalomból. 
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A településen élő fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető 
statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők 
lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
 
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján tervezzük. 
 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A 
munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A 
fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001. évi 
népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, mely 9%. 
 
Az Önkormányzat 1 fő fogyatékkal élőt foglalkoztat az óvoda konyhájában. 
Településünkön működik a Pro-Team Nonprofit Kft telephelye, amely cég 20 fő megváltozott 
munkaképességű görbeházi lakost foglalkoztat. 
 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén településünkön az idősek körében 
nem történt. 
 
Görbeháza településen nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet 
pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. 
 
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások és programok nincsenek a 
településen. 
 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem 
tekinti külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál, ezért 
erre vonatkozóan külön nyilvántartásunk sincs. Közülük feltehetően többen 
rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmeneti segélyre, a betegségük kezelését a 
közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, továbbá 
a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos személyek 
is jogosultak lehetnek. Feltételezhetően vannak fogyatékos személyekkel együtt élő 
családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy gyermekeik számára 
gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai végzettségéről egyik 
fél sem nyilatkozott.  
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az 
utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz 
tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, 
autista és súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő emberek - speciális szükségleteinek 
figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely 
lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy 
hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangostérkép, 
indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem 
pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex 
akadálymentességét, de annál jóval több. 
  
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten 
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó 
szervek vezetői szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek 
fogyatékkal élő emberek.  
 
A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben 
elterjedtté váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem 
egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek 
való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.  
 
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés 
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a 
közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve 
megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – 
jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.  
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os.   
A Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde, valamint a GÚT Általános Iskola épülete teljes körűen 
akadálymentesített. Az óvoda épületének akadálymentesítése 2010-ben a bővítési és 
felújítási pályázat keretében megtörtént. Az iskola akadálymentesítése 2011-ben komplex 
akadálymentesítési pályázatban megoldásra került. 
 
A községben az egészségügyi ellátást biztosító központ magában foglalja a háziorvosi, 
fogorvosi rendelőt, és a védőnői szolgálatot. Az épületben rámpa biztosított, de a komplex 
akadálymentesítés még nem történt meg. Elbírálás alatt van az orvosi rendelő felújítására 
benyújtott pályázatunk, amely tartalmazza az akadálymentesítést is. Elnyerése esetén az 
egészségügyi intézményünk is akadálymentesített lesz.  

 

Az idősek nappali ellátását biztosító Idősek Klubja is teljes körűen akadálymentesített. 
2011-ben komplex akadálymentesítési pályázat keretében ott is megoldott lett az 
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akadálymentesítés, ezáltal a mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület 
könnyebb megközelítését tette lehetővé.  

 

A Polgármesteri Hivatal épülete csak részben akadálymentesített, de tervezzük pályázat 
keretében a teljes megvalósítást.   

 

A Művelődési Házunk akadálymentesítése még nem történt meg. Terveink között szerepel 
az épület felújítása, ahol az akadálymentesítés is megoldásra kerülne. 

 

Lift Vakvezető sáv
Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó
Rámpa

Hangos 

tájékoztatás
Indukciós hurok

Tapintható 

információ

Jelnyelvi 

segítség
Egyéb

alapfok Igen Igen Igen Igen nem Igen Igen Igen 

középfok

felsőfok

fekvőbeteg 

ellátás 

járó beteg 

szakellátás

alapellátás nem nem nem Igen nem nem nem nem

nem nem nem nem nem nem nem nem

nem nem nem Igen nem nem nem nem

nem nem nem nem nem nem nem nem

igen Igen Igen Igen nem Igen Igen Igen 

oktatási intézmények

egészségügyi 

intézmények

szociális ellátást nyújtó intézmények

Igen/nem

kulturális, művelődési intézmények

önkormányzati, közigazgatási 

intézmény

igazságszolgáltatási, rendőrség, 

ügyészség

 
Forrás:    Helyi adatgyűjtés 
 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, mint az előzőekben 
kifejtésre került. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő 
fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el.  
 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített 
környezet biztosításával történik.  
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 
gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 
 
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 
építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 
hozzáférés szempontrendszere, erre településünk odafigyel a beruházások megvalósítása 
során. 
 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) nincsenek a 
településen. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

aránya nem 100 %-os. 

 

 Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és 

kommunikációs akadályok megszüntetése, az 

intézmények komplex akadálymentesítése 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, 

a szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek kevésbé veszik 

igénybe. Szükséges a támogatásuk a 

szűrőprogramokra történő eljutásuk 

(eljuttatásuk) terén.  

 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 
 

Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. Évek óta több civil 
szerveződés működik eredményesen, jelentős közéleti szerepet vállalva, kivéve részüket a 
település kulturális és sportéletének, környezete védelmének, közbiztonságának 
szervezéséből. A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek programjain. Az 
Önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a helyi 
szervezeteket, azok rendezvényeit.  

Jelentős civil szervezetek a településen: 
 
Nyugdíjasklub 
 
A településen élő nyugdíjasok részére nyújt tartalmas és aktív programokat. Találkozókat 
szerveznek és kistérségi találkozókon vesznek részt.  
 
Cserfa Népdalkör 
 
A jelenlegi tagok zömében nyugdíjasok, felléptek számos nagysikerű rendezvényen. Négy 
alkalommal részesültek KÓTA Népzenei Minősítés „Arany” fokozatában.  
Az idősek tapasztalataikat, tudásukat igyekeznek átadni az ifjabbak számára, ezért 
létrehozták a Cserfes Népdalkört, melynek tagjai gyerekek.  
 
 
 
 



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

57 

 

Községi Sportegyesület  
 
Az egyesület lehetőséget kínál a sportolni vágyó fiatal és felnőtt korú lakosság számára az 
egészséges életmód gyakorlására. 
 

Polgárőr Egyesület 
 
A település bűnmegelőzésében vesznek részt. 
 
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Görbeházi Csoport 

Az egyesület a céljait és a feladatait a Görbeháza területén élő bármely mozgássérült 
(mozgáskorlátozott) személy - nem csupán tagjai - javára látja, el és meghatározott feltételek 
esetén részesíti őket közhasznú szolgáltatásaiból. 

„Civilek a Faluért” Görbeházi Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány  
 
A helyi kulturális rendezvények támogatása, szervezése, lebonyolításában közreműködés. 
 
Vöröskereszt Helyi Alapszervezete 
 
Véradások szervezése, egészségügyi előadások szervezése, azokban közreműködés. 
 
Cukorbetegek Klubja  
 
Rendszeresen szerveznek előadásokat, ahol meghívott szakemberek segítségével 
megtanítják, hogyan lehet együtt élni a cukorbetegséggel, életmódtanácsokat adnak annak 
érdekében, hogy a diabéteszes emberek is a társadalom teljes értékű tagjai lehessenek.  
 
„Jövő Iskolájáért az Iskola Jövőjéért” Alapítvány  
 
Az iskola alapítványa az adó 1 %-ból és a minden évben megszervezett alapítványi bálokból 
tartja fenn magát. Az összegyűjtött támogatásból a diákok részére vásárolnak eszközöket. 
 
„Tevékenyen, Biztonságban” Alapítvány. 
 
Az óvoda alapítványa az adó 1 %-ból és a minden évben megszervezett alapítványi bálokból 
tartja fenn magát. Az összegyűjtött támogatásból az óvodás és bölcsődés gyermekek részére 
vásárolnak játékokat. 
A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt 
alakítottunk ki velük. Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati 
rendezvényeken aktívan vesznek részt a szervezetek.  
 
Az önkormányzat egy erdélyi településsel Magyarvistával áll testvér-települési kapcsolatban. 
A testvértelepülések közötti együttműködési megállapodást 2007. évben írta alá a két 
település polgármestere. A hagyományőrző falunapra, amely minden évben június 
hónapban kerül megrendezésre meghívásra kerül a testvértelepülés, ahol  ápoljuk egymás 
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hagyományait. Ennek ellentételezésére a Magyarvistai Falunapra Görbeháza település 
lakossága kerül meghívásra.  
 
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a 
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának 
támogatásától kezdve az időkorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság 
egészségi állapotának fejlesztéséig az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, 
szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges 
esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. 

 

Nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
nincs a településnek, mivel nem alakultak nemzetiségi önkormányzatok. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

A helyzetelemzéshez az adatok gyűjtésében részt vettek a településen dolgozó szociális, 
egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési szakemberek.   

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében fórumokat tartunk egészségügyi, oktatási-nevelési szakemberekkel. Ezt követően 
a honlapra feltéve várjuk az észrevételeket. 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

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. 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

 
 
 
 

A szegénység megelőzése, 
hatásának mérséklése. A tartós 
munkanélküliség nem csökken. 

Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása. Közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása. 
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Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése. 
 

Szociális, gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése.  
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázatban 
való folyamatos részvétel. 
 

A településen élő állampolgárok 
egészségügyi állapota rossz. 
 

Egészségügyi szűrések népszerűsítése. 
Az egészségtudatos életmódra nevelés. 
 

Gyermekek 

Egységes fogalomrendszer hiánya.  Rendszeres szakmai találkozók 
szervezése az egészségügy, a 
családvédelem és az oktatásban részt 
vevő munkatársak részvételével. 
 

Veszélyeztetettségi tényezők 
kialakulásának megelőzése, 
hatásuk enyhítése.   
 

Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
eredményes bevonását segítő 
ismeretek elsajátítása és a 
kompetenciák fejlesztése érdekében. 
 

Nők 

Tartós munkanélküliség arányának 
csökkentése. 
 

Képzési programok körének 
szélesítése.   

A GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a 
szegénység kialakulásának 
kockázatát. 

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

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya.  Szociális, közművelődési szolgáltatások, 
programok bővítése. 
 

A statisztikák rangsorában - a 
daganatok, keringési zavarok, szív- 
és érrendszeri megbetegedések, 
ízületi problémák - mellett 
pszichés problémák leggyakrabban 
előforduló betegségek.  
 

Rendszeres mozgást biztosító 
szolgáltatások bővítése. 
Szűrővizsgálatok biztosítása, 
megszervezése. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás 
fejlesztése. 
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Gyakran válnak áldozattá.  
 

Idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése. 
Polgárőrség figyelő szolgálatának 
megerősítése. 
 

Nemzedékek közötti kapcsolat 
nehézsége. 

Generációs programok szervezése. 
 

Fogyaték- 
kal élők 

A közszolgáltatásokhoz, kulturális 
és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei,  az 
akadálymentes környezet aránya 
nem 100 %-os. 
 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, információs 
és kommunikációs akadályok 
megszüntetése, az intézmények 
komplex akadálymentesítése. 
 

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

 

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

 
 

 
 
 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása, közfoglalkoztatás 
megszervezése. 
 

polgármester 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

2. Szociális, gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások bővítése. Felzárkóztatási, 
fejlesztési programok szervezése. 

polgármester, Szociális Gondozási 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
GÚT Általános Iskola 
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 
 

3.Egészségügyi szűrések népszerűsítése, 
megszervezése 

polgármester, Háziorvosok, védőnő, 
gyógyszerész, Cukorbetegek Klubja 
Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete, 
Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet 
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Gyermekek 

1.Rendszeres szakmai találkozók.  polgármester, jelzőrendszer tagjai 
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
 

2.Programok szervezése, szakemberek 
képzése. 

polgármester, Szociális Gondozási 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
jelzőrendszer tagjai 
 
 

Nők 

1.Képzési programok körének 
szélesítése.   

polgármester, Szociális Gondozási 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat  
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
TKKI 
 

2.Napközbeni ellátás szervezése. polgármester,  
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Idősek 
 

1.Szociális szolgáltatások, 
közművelődési programok bővítése. 

polgármester,  
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Nyugdíjasklub, „Civilek a Faluért” 
Alapítvány.  

2. Egészségügyi, sport szolgáltatások 
bővítése. Egészségügyi 
szűrővizsgáltatok megszervezése, 
egészségtudatos magatartás fejlesztése 

polgármester,  
Háziorvosok, gyógyszerész, 
Cukorbetegek Klubja 
Nyugdíjasklub, Szociális Gondozási 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete, 
Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet 

3.Idősek otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések 

polgármester, Görbeháza Polgárőr 
Egyesület, Nyugdíjasklub, 
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

4.Generációs programok szervezése. polgármester, Nyugdíjasklub,  
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat, „Civilek a 
Faluért” Alapítvány 

Fogyatékkal 
élők 

1. A információk és kommunikációs  
akadályok megszüntetése. Intézmények 
komplex akadálymentesítése.  

polgármester, Szociális Gondozási 
Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Nyugdíjasklub,  
„Civilek a Faluért” Alapítvány 
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2. az egészségügyi szűrővizsgálatokon 
való részvétel segítése. 

 

polgármester, Háziorvosok, 
gyógyszerész 
Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete, 
Kenézy Gyula Kórház és 
Rendelőintézet 

 

Jövőképünk 
 
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése 
nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt 
szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű 
szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, 
milyen a származása vagy az anyagi helyzete.  
Az esélyegyenlőségi program célja a diszkriminációmentesség biztosítása településünkön. Az 
esélyegyenlőségi programunk célja, hogy a településen élő hátrányos helyzetű csoportok 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélyét tudjuk biztosítani, a helyi társadalmat 
célzó fejlesztések és beruházások során arra törekszünk, hogy a különböző területeken 
jelentkező hátrányokat kompenzáljuk a lehetőségekhez képest ezen esélyegyenlőségi 
intézkedésekkel.  
A helyi esélyegyenlőségi programnak célja, hogy  
a) biztosított legyen az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi 
önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, 
és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  
b) a nevelés, oktatás területén minden gyermek/tanuló az egyéni fejlődéséhez szükséges 
lehetőségekhez hozzájusson;  

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása;  
d) munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 
hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítása;  
e) a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a 
közügyek irányításában. 
 
Görbeháza Község Önkormányzatának legfontosabb célja a településen élő állampolgárok 
jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet 
működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett 
célcsoportok számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának 
lehetősége javul. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 
1. 

Intézkedés címe: A településen élők foglalkoztatási helyzetének javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Munkanélküliek magas száma, tartós munkanélküliség 

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

Regisztrált munkanélküliek arányának csökkentése 
Rövidtávú:       kompetenciamérés, közfoglalkoztatás megszervezése 
Középtávú:      helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 
Hosszútávú:    országos átlag alá csökken a munkanélküliség 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kompetenciamérés 
2. közfoglalkoztatás megszervezése 
3. helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 
4. elhelyezkedés segítése 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
 

Partnerek Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

10 %-kal csökken a munkanélküliség 
Forrása:  KSH adatbázis 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Minimális létszámnak sikerül elhelyezkedni. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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2. 

Intézkedés címe: Fejlesztési programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése 

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

Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások bővítése.  
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése.  
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvétel. 
Rövidtávú:       új szolgáltatások beindításának megtervezése 
Középtávú:      szolgáltatások beindítása, programok szervezése 
Hosszútávú:    csökken a hátrányos helyzetű lakosok száma 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. szolgáltatás beindításának tervezése 
2. szolgáltatások beindítása, fejlesztési programok szervezése 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek GÚT Általános Iskola, Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

10 %-kal csökken a hátrányos helyzetű lakosok száma 
Forrása:  önkormányzati adatok, KLIKK adatok, 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül új szolgáltatásokat beindítani, 
nem tudunk csatlakozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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3. 

Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A lakosság rossz egészségi állapota, különös tekintettel a 
mélyszegénységben élőkre. 

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

Egészségi állapotok megőrzése, betegségek megelőzése. 
Javul a lakosság egészségi állapota.   
Rövidtávú:       egészségtudatos  életmódra nevelés, egészségügyi szűrések 
népszerűsítése, 
Középtávú:      szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 
Hosszútávú:    a szűrővizsgálatokon való nagyobb számú megjelenés az 
egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését 
eredményezheti. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. egészséges életmódra nevelés, szűrővizsgálatok népszerűsítése 
2. szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Háziorvosok, védőnő, gyógyszerész, Cukorbetegek Klubja 
 

Partnerek 
Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

A lakosság egészségi állapota a háziorvosok visszajelzései alapján javul,  
10 %–kal kevesebben szorulnak orvosi ellátásra. 
Forrása:  háziorvosok, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a 
szűrővizsgálatokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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4. 

Intézkedés címe: Rendszeres szakmai találkozók szervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egységes fogalomrendszer hiánya a veszélyeztetett gyerekekre 

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

Odafigyelés a veszélyeztetett gyermekekre, egységes megítélésük. 
Rövidtávú:       Rendszeres szakmai találkozók szervezése az egészségügy, 
a családvédelem és az oktatásban résztvevő munkatársakkal 
Középtávú:       A jelzőrendszer tagjainak folyamatos együttműködés 
Hosszútávú:     Csökken a veszélyeztetett gyermekek száma 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kapcsolatfelvétel 
2. rendszeres szakmai találkozók megszervezése 
3. együttműködés 

 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek 
GÚT Általános Iskola, Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde, védőnő, 
háziorvosok, gyógyszerész 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

10 %-kal csökken a veszélyeztetett gyermekek száma 
Forrása:  önkormányzati adatgyűjtés, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a 
szűrővizsgálatokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán erőforrások 
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5. 

Intézkedés címe: Szabadidős programok szervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A családok anyagi helyzetéből, a család széteséséből, a nevelés, 
gondozás, törődés, a szeretet hiányából adódó veszélyeztetettség 
megemelkedett. 

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

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és a családjukkal foglalkozó 
szakemberek továbbképzése. Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek működtetése 
Rövidtávú:        Kapcsolatfelvétel a hátrányos helyzetű gyermekekkel és a 
családokkal. 
Középtávú:       Szakemberek továbbképzése 
Hosszútávú:     Csökken a családok veszélyeztetettsége 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kapcsolatfelvétel 
2. szakemberek továbbképzése 
3. szabadidős programok szervezése 

 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek 
GÚT Általános Iskola, Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde, védőnő, 
háziorvosok, gyógyszerész 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

10 %-kal csökken a veszélyeztetett családok, gyermekek száma 
Forrása:  önkormányzati adatgyűjtés, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a 
továbbképzéseket és a szabadidős programokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán és anyagi erőforrások 
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6. 

Intézkedés címe: Speciális képzési programok körének bővítése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A tartós munkanélküliség aránya a nők körében magasabb 

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

A nők elhelyezkedési esélyeinek növelése 
Rövidtávú:        Kapcsolatfelvétel a családokkal, adatgyűjtés 
Középtávú:       Képzések megszervezése 
Hosszútávú:      Nők elhelyezkedési esélyei nőnek. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kapcsolatfelvétel, adatgyűjtés 
2. képzések megszervezése 

 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TKKI 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

A nők elhelyezkedésével a családok anyagi helyzete is nő. Ez mérhető a 
közüzemi díjak rendszeres fizetéséből is, mert jelenleg ezen a területen 
jelentős elmaradások vannak. 
Forrása:  önkormányzati adatgyűjtés, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a képzéseket  
 

Szükséges 
erőforrások 

Humán és anyagi erőforrások 

 
 
 
 
 
 



GÖRBEHÁZA KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

69 

 

 
 
7. 

Intézkedés címe: Gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények működtetése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők elhelyezkedési esélyei rosszabbak, különösen a kisgyermekes 
anyáké. 

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

A GYES-ről visszatérők elhelyezkedési esélyeinek növelése a helyi óvoda 
és bölcsőde működtetésével, a dolgozó nők gyermekeinek felvételével. 
Rövidtávú:        bölcsőde működtetése, az elhelyezkedni kívánó nők 
gyermekeinek előnyben részesítésével 
Középtávú:        Amennyiben igény van rá a bölcsődei férőhelyek növelése 
Hosszútávú:       A családok anyagi helyzete javul 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. bölcsődei férőhelyek biztosítása a dolgozó nőknek 
2. bölcsődei férőhelyek bővítése igény szerint 

 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde 
 

Partnerek Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

A nők elhelyezkedésével a családok anyagi helyzete is nő. Ez mérhető a 
közüzemi díjak rendszeres fizetéséből is, mert jelenleg ezen a területen 
jelentős elmaradások vannak. 
Forrása:  önkormányzati adatgyűjtés, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül a bölcsődét működtetni. 
 

Szükséges 
erőforrások 

Humán és anyagi erőforrások 
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8. 

Intézkedés címe: Szociális, közművelődési programok bővítése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas az egyedül élő idősek aránya 

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

Idősek életminőségének javítása szociális és közművelődési programok 
szervezésével. 
Rövidtávú:        Kapcsolatfelvétel az idősekkel, igények felmérése 
Középtávú:       programok szervezése 
Hosszútávú:     Javul az idős, egyedül élők életminősége 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kapcsolatfelvétel 
2. programok szervezése 

 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek Nyugdíjasklub, „Civilek a Faluért” Alapítvány 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 
 

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

Az egyedül élők kikapcsolódásának biztosítása, ezáltal az idősek 
elégedettsége nő. 
Forrása:  önkormányzati adatgyűjtés, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a programokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Humán és anyagi erőforrások 
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9. 

Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése az idős korosztály számára 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A betegségek (szív- és érrendszeri, daganatos, izületi és pszichés 
problémák) előfordulása idős korban magasabb. 
 

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

Idősek egészségi állapotának javítása. 
 
Rövidtávú:       egészségtudatos  életmódra nevelés, egészségügyi szűrések 
népszerűsítése, 
Középtávú:      szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 
Hosszútávú:    a szűrővizsgálatokon való nagyobb számú megjelenés az 
egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését 
eredményezheti. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. egészséges életmódra nevelés, szűrővizsgálatok népszerűsítése 
2. szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:                polgármester 
Résztvevők:         Háziorvosok, gyógyszerész, Cukorbetegek Klubja 
                              Nyugdíjasklub 
 

Partnerek 

Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat,  
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

A lakosság egészségi állapota a háziorvosok visszajelzései alapján javul,  
10 %–kal kevesebben szorulnak orvosi ellátásra. 
Forrása:  háziorvosok, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a 
szűrővizsgálatokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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10. 

Intézkedés címe: Idősek környezetének védelme  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek hiszékenységük miatt gyakran válnak áldozattá. 
 

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

Idősek biztonságérzetének javítása. 
 
Rövidtávú:       polgárőrség figyelő szolgálatának megerősítése 
Középtávú:      idősek személyes környezetének, otthonának védelmét 
szolgáló intézkedések bővítése 
Hosszútávú:    a települést figyelő kamerarendszer beszerzése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. polgárőrség figyelő szolgálatának megerősítése, szükséges anyagi 
támogatás biztosítása 

2. idősek védelmének biztosítása 
3. kamerarendszer beszerzése 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Görbeháza Polgárőr Egyesület 
 

Partnerek 
Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Nyugdíjasklub 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

Javul az időskorú lakosság biztonságérzete, 5 %-kal csökkennek a vagyon 
elleni bűncselekmények. 
Forrása:  statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül támogatni a polgárőrséget, nem 
tudunk kamerákat beszerezni. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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11. 

Intézkedés címe: Generációs programok szervezése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nemzedékek közötti kapcsolatok nehézségei 
 

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

Több korosztály nézeteinek cseréje programok szervezésével, ahol több 
korosztály megjelenik, nézeteket cserél. Idősek szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségeinek biztosítása. 
Rövidtávú:       idősek kulturális igényeinek felmérése 
Középtávú:      olyan programok szervezése, amely biztosítja minden 
korosztály kikapcsolódási lehetőségeit. A nemzedékek közelebb kerülnek 
egymáshoz, megismerik egymás igényeit, gondjait, segíthetnek 
egymásnak. 
Hosszútávú:     idős korosztály bevonása a programokba, civil szervezetek 
idős tagjai segítségével 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. kulturális igények felmérése 
2. program szervezés 
3. idős korosztály bevonása a programok megvalósításába 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:                polgármester 
Résztvevők:        Nyugdíjasklub, Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek 
 „Civilek a Faluért” Alapítvány 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

Kellemesebb, élhetőbb időskor kialakítása, idős korosztály elégedettsége 
Forrása:  adatgyűjtés 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem tudunk programokat szervezni. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 
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12. 

Intézkedés címe: 
Akadálymentesítés azokban az intézményekben, ahol még ez nem 
valósult meg. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egyes intézmények akadálymentesítésének hiánya. 
 

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

Fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, kulturális és sport programokhoz 
való hozzáférésének elősegítése 
Rövidtávú:       felmérés készítése arról, hogy az intézményekben milyen 
mértékű az akadálymentesítése megvalósítása, pályázati források 
megkeresése 
Középtávú:      komplex akadálymentesítés az intézmények egy részében 
Hosszútávú:     komplex akadálymentesítés azon intézményekben, ahol 
még ez nem valósult meg. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. felmérés, pályázati források megkeresése 
2. akadálymentesítés az intézmények egy részében 
3. akadálymentesítés megvalósítása minden intézményben pályázati 

forrásoktól függően 
 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:                polgármester 
Résztvevők:        Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

Partnerek 
Nyugdíjasklub, „Civilek a Faluért” Alapítvány 
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

Fogyatékkal élők életminősége javul, könnyebb hozzáférés számukra a 
közszolgáltatásokhoz, kulturális és sport programokhoz. A komplex 
akadálymentesítés minden intézményben megvalósul. 
Forrása:  önkormányzati adatok 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázati forrás hiányában nem sikerül az akadálymentesítést 
megvalósítani. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások, pályázati forrás 
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13. 

Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése a fogyatékkal élők részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egészségügyi szolgáltatásokat a mozgásukban korlátozott személyek 
kevésbé veszik igénybe. 
 

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

Fogyatékkal élők egészségi állapotának javítása. Szükséges a támogatásuk 
a szűrőprogramokra történő eljuttatásuk terén. Segíteni, hogy a 
fogyatékkal élők minél nagyobb számban vegyenek részt az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon. 
Rövidtávú:       egészségtudatos  életmódra nevelés, egészségügyi szűrések 
népszerűsítése, 
Középtávú:      szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 
Hosszútávú:    a szűrővizsgálatokon való nagyobb számú megjelenés az 
egészségesebb életet, a várható élettartam megnövekedését 
eredményezheti. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. egészséges életmódra nevelés, szűrővizsgálatok népszerűsítése 
2. szűrővizsgálatokra történő utazások megszervezése 

 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős:               polgármester 
Résztvevők:        Háziorvosok, gyógyszerész 
 

Partnerek 

Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet, Szociális Gondozási Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat,  
 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú:   1-2 év 
Középtávú:  3-4 év 
Hosszútávú: 5 év 

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

A lakosság egészségi állapota a háziorvosok visszajelzései alapján javul,  
10 %–kal kevesebben szorulnak orvosi ellátásra. 
Forrása:  háziorvosok, statisztikák 
Fenntarthatósága:  belátható időn belül  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi erőforrás hiányában nem sikerül megszervezni a 
szűrővizsgálatokat. 

Szükséges 
erőforrások 

Anyagi és humán erőforrások 

 



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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumokk

al 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A településen élők 
foglalkoztatási 
helyzetének javítása 

Munkanélküliek 
magas száma, 
Tartós 
munkanélküliség 

Tartós 
munkanélküliség 
csökkentése 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Közfoglalkoztatás 
továbbfolytatása. 
Helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felkutatása 

Polgármester 2018.05.31. 

 

10 %-kal csökken a 
munkanélküliség 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

2 Fejlesztési programok 
szervezése 

Hátrányos 
helyzetek 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődése. 

Hátrányos 
helyzetek 
csökkentése 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Felzárkóztatási, 
fejlesztési 
programok 
szervezése. 
Szociális és 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 
szervezése. 

Polgármester 

Szociális 
Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

2018. 05. 31. 10 %-kal csökken a 
hátrányos 
helyzetű lakosok 
száma 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

3 Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

A lakosság rossz 
egészségi állapota, 
különös tekintettel a 
mélyszegélységben 
élőkre 

Jobb lesz a lakosság 
egészségi állapota 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Polgármester 

Háziorvosok, 
védőnő, 
gyógyszerész 

 

2018. 05. 31. Szűrővizsgálat 
valamennyi lakos 
részére biztosított, 
kevesebben 
szorulnak orvosi 
ellátásra. 

Humán, pályázati 
forrás, pénzügyi 

Belátható időn 
belül. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Rendszeres szakmai 
találkozók szervezése 

Egységes 
fogalomrendszer 
hiánya a 
veszélyeztetett 
gyermekre 

Veszélyeztetett 
gyermekek 
egységes 
megítélése 

GÚT Általános 
Iskola Pedagógiai 
Programja, 

Gólyafészek Óvoda 
és Bölcsőde 
Nevelési 
Programja, 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Program 

Rendszeres 
szakmai találkozók 
szervezése az 
egészségügy, a 
családvédelem és 
az oktatásban 
részt vevő 
munkatársakkal. 

Polgármester 

Szociális Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

Gólyafészek Óvoda 
és Bölcsőde vezetője 

GÚT Általános Iskola 
igazgatója 

 

 

 

2018.05.31. 10 %-kal csökken a 
veszélyeztetett 
gyermekek száma 

Humán Belátható időn 
belül. 
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2 Szabadidős programok 
szervezése 

 

Családok 
működését 
zavaró, 
akadályozó okok 
miatt a 
veszélyeztetettség 
megemelkedett 

A családok 
veszélyeztetettsége 
csökken 

GÚT Általános 
Iskola Pedagógiai 
Programja, 

Gólyafészek 
Óvoda és 
Bölcsőde 
Nevelési 
Programja, 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Program 

Szabadidős 
programok 
szervezése, 
szakemberek 
továbbképzése 

Polgármester 

Szociális 
Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

Gólyafészek 
Óvoda és 
Bölcsőde vezetője 

GÚT Általános 
Iskola igazgatója 

2018.05.31. 10 %-kal csökken a 
veszélyeztetett 
gyermekek, 
családok száma 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Speciális képzési 
programok körének 
bővítése 

Tartós 
munkanélküliség 
aránya a nők 
körében 
magasabb 

A nők 
elhelyezkedési 
esélyének növelése 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Képzési 
programok 
szervezése a nők 
körére.  

Polgármester 

Szociális 
Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

2018.05.31. A nők 
elhelyezkedésével a 
családok anyagi 
helyzete nő. A 
közüzemi számlákat 
többen tudják majd 
fizetni. 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

2 Gyermekek napközbeni 
ellátását biztosító 
intézmények 
működtetése 

Nők 
elhelyezkedési 
esélyei 
rosszabbak, 
különösen a 
kisgyermekes 
anyáké. 

Női munkavállalás 
támogatása a 
bölcsőde 
működtetésével, 
GYES-ről visszatérők 
elhelyezkedési 
esélyeinek növelése 

 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Bölcsőde 
biztosítása az 
elhelyezkedni 
kívánó nőknek. 

Polgármester 

Gólyafészek 
Óvoda és 
Bölcsőde vezetője 

2018.05.31. A nők 
elhelyezkedésével a 
családok anyagi 
helyzete nő. A 
közüzemi számlákat 
többen tudják majd 
fizetni. 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Szociális, közművelődési 
programok bővítése 

Magas az egyedül 
élő idősek aránya 

Idősek 
életminőségének 
javítása 

Idősügyi 
Koncepció 

Szociális és 
közművelődési 
programok 
szervezése 

Polgármester 

Szociális Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

2018.05.31. Idősek 
elégedettsége 
mérhetően nő 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

2 Szűrővizsgálatok 
megszervezése 

Betegségek 
előfordulása idős 
korban nagyon 
magas. 

Idősek egészségügyi 
állapotának javítása 

Idősügyi 
Koncepció 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Polgármester 

Szociális Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 
Háziorvosok 

2018.05.31. 10 %-kal kevesebben 
szorulnak orvosi 
ellátásra 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

3 Idősek környezetének 
védelme 

Az idősek 
hiszékenységük 
miatt gyakran 
válnak áldozattá. 

 

Az idősek 
biztonságérzetének 
javítása 

Idősügyi 
Koncepció 

Polgárőrség figyelő 
szolgálatának 
megerősítése 

 

Polgármester 

Görbeháza 
Polgárőr Egyesület 

2018.05.31. 5%-kal csökken a 
vagyon elleni 
bűncselekmények 
száma 

Humán, pénzügyi, 
pályázati forrás 

Belátható időn 
belül. 
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4 Generációs programok 
szervezése 

Nemzedékek közti 
kapcsolatos 
nehézségei 

Több korosztály 
nézeteinek cseréje 
programok 
szervezésével, 
idősek 
kikapcsolódásának, 
szórakozásának 
biztosítása. 

Idősügyi 
Koncepció 

Programok 
szervezése, ahol 
minden korosztály 
megjelenik 

 

Polgármester 

„Civilek a Faluért” 
Alapítvány 

2018.05.31. Idősek szórakozási 
lehetőségeinek 
emelésével az 
elégedettségük 
mérhetően nő. 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesítés Egyes 
intézmények 
akadálymentesítés
ének hiánya 

Fogyatékkal élők 
közszolgáltatásokhoz, 
kulturális és sport 
programokhoz való 
hozzáférésének 
elősegítése 

 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Komplex 
akadálymentesítés 
az 
intézményekben 

Polgármester 

Szociális 
Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

 

 

 

2018.05.31. 100 % 
akadálymentesítés 
az 
intézményekben 

Humán, pályázati 
forrás 

Belátható időn 
belül. 

2 Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
szervezése 

Az egészségügyi 
szolgáltatásokat a 
mozgásukban 
korlátozott 
személyek 
kevésbé veszik 
igénybe 

Mozgáskorlátozott 
személyek 
egészségi 
állapotának javítása 

Görbeháza 
Község 
Önkormányzata 
Gazdasági 
Programja 

Segíteni, hogy a 
fogyatékkal élők 
minél nagyobb 
számban vegyenek 
részt a 
szűrővizsgálatokon. 

Polgármester 

Szociális 
Gondozási 
Központ és 
Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője 

 

 

 

2018.05.31. 10 %-kal 
kevesebben 
szorulnak orvosi 
ellátásra. 

Humán, pénzügyi Belátható időn 
belül. 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

 

A HEP-ban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 
Fórum tagjai:  

- Szociális Gondozási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,  
- GÚT Általános Iskola igazgatója,  
- Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde vezetője 
- Cukorbetegek Klubjának vezetője 
- Nyugdíjasklub vezetője 
- „Civilek a Faluért” Alapítvány elnöke 
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A HEP Fórum feladatai: 
 

- a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 

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

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

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

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

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

 
 
 

Fogyatékkal 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó  

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

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

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének 
mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 
partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a település 
jegyzője felel:  
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- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

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

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

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 
 

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