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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

 

Bevezetés 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata két évenként kötelező, ennek a munkának a keretében 

készült a jelenlegi dokumentum. Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő testülete a 7/2016. (I.26.) 

Kt. sz. határozata elrendelte a település 2012-ben készült Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát. A 

felülvizsgálat feltárta a jelenleg hatályos Esélyegyenlőségi Program hiányosságait és ezek pótlására új Helyi 

Esélyegyenlőségi Program (HEP) készült. A korábbi Esélyegyenlőségi Program még nem megvalósult 

intézkedései átvezetésre kerültek az új HEP-be. Az új HEP a 2012-ban elfogadott tartalomhoz képest 

kiegészítésre kerül az esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód előmozdítását szolgáló 

adatokkal, az ebből következő helyzetelemzéssel, a beazonosított problémákra adott fejlesztési 

lehetőségekkel, valamint az elfogadott intézkedések áttekintésével, esetleges módosításával. 

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

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel Pilisszentlászló Község Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. A fent említett 

jogszabályoknak megfelelően a Program elkészítésekor különös tekintettel volt a jogszabályban rögzített öt 

célcsoport (mélyszegénységben élők/romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) esélyegyenlőségének 

megteremtésére.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 

működtetését. Jelen helyzetelemzés a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

A község története az Árpád-házi királyokig nyúlik vissza. Visegrád és Buda között utazgatva már ők is 

felfedezték az akkor már településként fellehető akkor még Kékes néven szereplő község és környékének 

szépségét. A vadászházban, mely napjainkban a templom-dombon található, gyakran megpihentek. 1291-ben 

a vadászházat III. Endre átadta az egyetlen magyar alapítású Pálos remete szerzetesrendnek. 1371-ből 

származik a település első okleveles említése. Nagy Lajos királyunk is számos kiváltságot adományozott a 

rendháznak. 1475-ben Mátyás király egy malommal ajándékozta meg a szerzetesrendet. A törökök a mohácsi 

vész után a települést és a monostort is elpusztították. A község újraépítése 1715-1720 között indult el a 

felvidéki Elefánt környéki pálosok és környékbeli szlovákok beköltözésével. Ekkor a település a Szent 

László nevet kapta a település. 

A turisták kedvelt pihenőhelye a Visegrádi-hegység legmagasabban fekvő községe, festői hegyekkel körbe 

ölelve helyezkedik el egy völgykatlanban, Szentendrétől 8 km-re a Dunakanyar irányában. A Pilis belsejében 

megbújó település csak közúton közelíthető meg Szentendre vagy Visegrád felől. 1947-ben a község 

lakóinak egyharmada, 400 fő áttelepül Szlovákiába. A község teljes bel és külterülete is a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park része. Lakosság száma: 2016. év végén 1194 fő. A település lakosságszáma a kiugró 2015. évi 

emelkedés (1207 fő) után csökkenésnek indult ugyan, de még mindig több mint a 2008-2014-ig terjedő 

időszakban. 1993-ra épült ki a vezetékes víz, és a telefon, 1996-2002-ig felújítottuk a focipályát és 

sportöltöző épült, 2002 óta van mobil térerő a templomtoronyban környezetbarát módon elrejtett 

átjátszóállomás révén. 2013-ban került kialakításra a Szlovák Közösségi Ház. 

2003-tól Waldorf iskola működik a településen, sok a környékről bejáró gyermek. Több civil szervezetünk és 

nagy múltú szlovák asszonykórusunk van. Rendszeres rendezvényeink: Majális, Szent László Nap, Pilisi Ősz 

(falunap), Mikulás, Idősek Napja.  A falu mai lakói – ugyanúgy, mint őseik – fontosnak tartják a falu 

jellegének és természeti környezetének megőrzését. 
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Pest megyei kitekintés: 

 

 

 
 

 

Népességkategóriák szerint megfigyelhető egyfajta északnyugat-délkelet-megosztottság az agglomerációban. 

A térség délkeleti, alföldi részén a nagyobb települések dominanciája jellemző, a keleti, délkeleti szektorban 

a települések több mint fele legalább 10 000 fős. Az alacsony lélekszámú települések jelentős hányada az 

agglomeráció északnyugati, hegyvidéki részén helyezkedik el, a 2000 főnél alacsonyabb lélekszámú 

települések kétharmada a nyugati és az észak-nyugati szektorban fekszik. 

 

Budapesten a gyermekkorúak száma 7%-kal csökkent, míg az agglomerációs övezetben 17%-kal nőtt. Az 

aktív korúak számát tekintve is hasonló a helyzet, a fővárosban 5%-kal csökkent, míg az övezetben 14%-kal 

nőtt az arányuk. Ez pedig a népesség mozgására is utal, mely azt jelenti, hogy a Budapest körüli 

agglomeráció kedvelt célja a kisgyermekes családoknak. 
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Pilisszentlászló: 

 

 

1. számú táblázat - 

Lakónépesség száma az év 

végén 

 

  Fő 

Változás 

(az előző évhez 

viszonyított 

változás %-ban) 

2007 1091   

2008 1123 103% 

2009 1153 103% 

2010 1174 102% 

2011 1156 98% 

2012 1193 103% 

2013 1183 99% 

2014 1156 98% 

2015 1207 104% 

2016 1194 99% 

2017 n.a 

  

Pilisszentlászló lakosságszáma a kiugró 2015. évi emelkedés után csökkenésnek indult ugyan, 

de még mindig több mint a 2008-2014-ig terjedő időszakban. A tendencia irányát a jelenlegi 

HEP (Helyi Esélyegyenlőségi Program) kétéves felülvizsgálatnál tartjuk érdemesnek vizsgálni. 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 616 591 1207 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 116 117 233 50% 50% 

15-17 éves 22 28 50 44% 56% 

18-59 éves 353 348 701 50% 50% 

60-64 éves 41 31 72 57% 43% 

65 év feletti 84 67 151 56% 44% 

 

A nők-férfiak aránya hasonló az országos átlaghoz. A nők arányának megváltozása 60 év felett 

következik be, ami szintén igazodik az országos átlaghoz. 

 

3. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 

 

  
állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 47 21 26 

2009 45 27 18 

2010 39 18 21 

2011 27 23 4 

2012 69 25 44 

2013 42 20 22 
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2014 22 29 -7 

2015 50 35               15 

2016 n.a n.a n.a. 

2017 n.a n.a n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

Az oda és elvándorlás egyenlege az átmeneti 2014-es év csökkenése után ismét növekedésnek indult (+22) 

ami azt jelzi, hogy a község egyre élhetőbb település és vonzó célpont lett. 

 

4. számú táblázat - Öregedési index 

 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 na na  

2008 45 50 90,0% 

2009 48 42 114,3% 

2010 48 48 100,0% 

2011 45 45 100,0% 

2012 43 45 95,6% 

2013 42 45 93,3% 

2014 44 40 110,0% 

2015 n.a  n.a n.a 

2016  n.a  n.a n.a 

2017  n.a n.a  n.a 

 

 

Az öregedési index az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–14 éves) 

viszonyított arányát fejezi ki. A népesség korösszetétele változásának és az elöregedés folyamatának 

legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából van kiemelt jelentősége.  

Pilisszentlászló szerencsés helyzetben van, mert az öregedési mutatója elmarad az országos átlagtól (jobb). 

Az adatokból ugyanakkor az is látszik, hogy a település öregedési indexe romlott, kezdenek  

megmutatkozni az „elöregedő település” jelei. A tendencia irányát szintén a jelenlegi HEP (Helyi 

Esélyegyenlőségi Program) kétéves felülvizsgálatnál tartjuk érdemesnek vizsgálni. 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 

  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás/fogyás 

(fő) 

2008 10 14 -4 

2009 12 13 -1 

2010 9 16 -7 

2011 22 9 13 

2012 12 14 -2 

2013 5 9 -4 

2014 7 12 -5 

2015 10 10 0 

2016 n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a 
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Értékeink, küldetésünk 

 

Szaktudás, ügyfélbarát önkormányzat, hatékony, jogszerű ügyintézés. Jó munkahelyi körülmények, 

esélyegyenlőség, szociális érzékenység, szolidaritás, tolerancia. Hagyományőrzés, közösségteremtés, 

kooperáció. Környezetvédelem, környezettudatosság  

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános céljai: 

Társadalmi összefogás a hátrányos helyzetű csoportok, egyének számára az esélyegyenlőség biztosításához.  

A teljes körű szociális ellátásokhoz és valamennyi közszolgáltatáshoz hozzájutás biztosítása. 

A település minden lakójának a megélhetéshez szükséges források biztosítása 

 

Az esélyegyenlőség megteremtésének általános elvei: 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata elismeri minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen a településen, és ezt az alábbi elvek alapján próbálja megvalósítani: 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával tiszteli az ember értékeit, és egyediségét. 

Egyenlő bánásmód és megkülönböztetés tilalmával megakadályozza a hátrányos megkülönböztetés 

bárminemű formáját, elutasítja nemre, fajra, nemzetiségre, származásra, vallásra, politikai meggyőződésre 

vonatkozó megkülönböztetést. 

Az önkormányzat, a község minden tagjának érdeke a társadalmi szolidaritás erősítése. 

 

 

Célok 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának alapvető célkitűzése, hogy a meglévő közszolgáltatásokat 

szinten tartsa és megtartsa, és eszközeihez képest fejlessze. 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 

minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden 

területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 

vagy az anyagi helyzete. 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a 

kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

 

Az önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során és 

intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán 

mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések 

is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ezen 

szempontok alapján önkormányzatunk küldetésének tekinti a lakosság igényeinek a kiszolgálását. Ennek 

területei a megfelelő szolgáltatások nyújtása, valamint az országos politikai irányelvek helyi szintű, hatékony 

megvalósítása. A képviselő-testület hatékony, törvényes működésének biztosítása és egyenrangú kapcsolat 

kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt.  

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő 

egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, a 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 érintő 

intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel.  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 
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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. 

 

 

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. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

 az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. 

törvény és az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról szóló 

197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet, amelyek jelentősen módosítják a fenti törvényt (a módosítással 

kapcsolatos helyi rendeletet lsd. az 1.2 fejezetben) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

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

helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 

szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti 
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Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Nemzeti Ifjúsági 

Stratégia. 

 

Az alábbiakban röviden meghatározzuk a kapcsolódó stratégiákat, melyekről bővebben a HEP sablonhoz 

kapcsolódó tanulmánykötetben olvashatunk. Ezek ismerete azért fontos, mivel a település esélyegyenlőségi 

stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az EU és hazai releváns 

stratégiákhoz is. 

 

Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 

Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 

tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell 

hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit 

kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU 

egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell 

csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy 

legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve 

akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 

programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 

megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 

illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 

mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.
1
 A Nemzeti 

Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 

jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 

nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 

illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi 

középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 

felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 

gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, 

kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a 

társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 

 

 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 

gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 

kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 

sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 

indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 

érdeke.  

 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 

OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-

2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 

az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 

meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről 

az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik. 

 

A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 

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

változáson ment keresztül. 

 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosította a fenti 

jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély 

és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnt, és önkormányzati segéllyé 

olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig 

kellett megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

 

 

Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi 

családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet 

alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági 

értékhatár magasabb: család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) 

és gyermekét egyedül nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft). 

 

 

A Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

tényének megállapítása a jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők alacsony 

iskolázottság, 12 hónap regisztrált munkanélküli, illetve aktívkorú nem foglalkoztatott, illetve a gyermek 

elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 

körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a 

gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 

Az étkeztetés esetében a Szt. 62. § (1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait, 

melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  
 

 

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

átalakult.  

Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.  

A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a 

szociális segélyek biztosításában.  

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

következőek:  

- aktív korúak ellátása,  

- időskorúak járadéka,  

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási 

hivatalok állapították meg.  

 

 

 

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
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I. Aktív korúak ellátása  

(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a 

továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§) 
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 

személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó 

vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás.  

A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal 

hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal 

jogosult.  

 

I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nincs változás azon kívül, hogy a támogatást a 

járási hivatal állapítja meg. 

A támogatás havi összege 22.800 Ft.  

 

 

I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 

támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  

 

A bevezetésre került egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres 

szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár 

összege változott. 

 

 

II. Lakásfenntartási támogatás  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 

időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  

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

 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 

rendszeres kiadások viseléséhez.  

 

 

III. Adósságkezelési szolgáltatás  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az 

időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 

adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  

 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást. 

 

IV. Méltányossági közgyógyellátás  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, ettől az 

időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.  

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  

 

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások 

viseléséhez.  

 

VI. Önkormányzati segély  

(jogszabályi háttér: Szt. 45. §)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.  

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 

élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési 

támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely 

feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési 

jogkörébe tartozik.  
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Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető 

élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen 

helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  

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

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  

 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

 Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

 A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

 Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

 Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

 A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak 

módosítása 

 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

 Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

 Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

 Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

 Jogorvoslati rend pontosítása 

 A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

 A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

 Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 

 Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

 

2. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 

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

rendelet módosításai 

 A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 

30.) Korm. rendelet módosításai 

 Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. 

 

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

 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 

SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai 

 A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának 

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A szociális törvény változásának megfelelően a Képviselő-testület 2015. februárjában megalkotta a 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról. 

 

Települési támogatás: 
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1. A rendelet értelmében az önkormányzat települési támogatást nyújthat meghatározott jövedelmi 

viszonyok alapján a gyógyszerkiadások viseléséhez, melynek összege legfeljebb 12.000 Ft lehet. 

 

2. Szintén települési támogatás biztosított azon személy részére, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának az ápolását, gondozását végzi, a támogatás mértéke havonta 23.600 Ft. 

 

Rendkívüli települési támogatás: 

 

A települési támogatás mellett az Önkormányzat rendkívüli települési támogatások formájában is támogatni 

kívánja az arra rászorulókat.  

 

1. Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatást nyújt azon rászoruló részére, aki a rendeletben 

meghatározott vagyoni viszonyok között létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és 

a jövedelme nem haladja meg a rendeletben meghatározott mértéket. A támogatás mértéke egyedül élő 

esetén 42.750 Ft/fő, családos esetén 57.000 Ft /fő. 

 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül: 

a) váratlan betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved; 

b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul; 

c) válsághelyzetben lévő várandós anya, aki a segélyt gyermekének megtartása érdekében igényli; 

d) a segélyt iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadásokhoz igényli; 

e) létfenntartása, megélhetése valamilyen egyéb előre nem látható esemény, elemi kár miatt – 

önhibáján kívül – veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többlet-kiadása keletkezik. 
  

 

2. Azon személy részére, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a rendeletben meghatározott jövedelemhatárt, 

rendkívüli települési támogatás nyújtható. 

 

3. Iskolakezdési támogatásban részesülhet az az alapfokú oktatásban résztvevő- vagy középfokú, nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét (285.000 

Ft/fő). A támogatást egy alkalommal lehet igénybe venni, mértéke 2.500 Ft. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

Széchenyi 2020.  

 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves 

periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló 

ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 

célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes 

forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság 

elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor 

több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor 

fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát 

közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több 

változásra számíthatunk.  
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A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása 

 

 
 

2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 
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Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

 

 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2015. (IV.28.) Kt. sz. 

határozatával fogadta el a gazdasági programot.  

Eszerint szorgalmazni kell közösségi terek kialakítását. 

 

 

 Településszerkezeti terv: Pilisszentlászlón 2009-ben fogadták el a 22/2009. (IV.8.) Kt. sz. 

testületi határozattal a településszerkezeti tervet.  

 

 

„A település elaprózott telekstruktúrája miatt a távlati közösségi intézményfejlesztések számára 

számba jöhető területek száma a beépítésre szánt területen csekély. Ennek biztosítására a régi 

sportterület, az új sportpálya területén, valamint a Tölgyfa utca végén az iskola leendő 

területén, illetve a volt vízmű területén a telkek felosztása nem engedélyezhető. A 2004-es 

tervtől eltérően ezek a telkek településközponti vegyes terület-felhasználási egységbe 

sorolódnak.  

 

 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

nem releváns 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a 8-as pontba feltöltött indikátor tábla) adattáblái a 

TEIR rendszer statisztikai adataiból és a helyi adatokból feltöltésre kerültek. Az indikátor táblák a 
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felülvizsgálati anyagba beemelésre kerültek. Kiemelkedő adathiányok az idősek és a fogyatékkal élők 

célcsoportjához kapcsolódóan állapítható meg. 

 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 

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

szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A mélyszegénység összetett 

jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és 

foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A 

szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a 

munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés 

hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő 

ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós 

szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az 

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

jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, 

illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves 

korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

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

okozza.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. 

 

A következő adattáblák segítségével az ellátásokat vesszük számba. 

 

 

3.1.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 759 n.a n.a. 

2009 691 n.a n.a. 

2010 771 0 0,0% 

2011 757 0 0,0% 

2012 757 0 0,0% 

2013 774 0 0,0% 

2014 788 0 0,0% 

2015 n.a 7 n.a. 

2016 n.a 10 n.a. 

2017 n.a n.a n.a. 

 

3.1.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 

járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf


 18 

2008 24 n.a n.a. 

2009 40 n.a n.a. 

2010 37 n.a n.a. 

2011 34 n.a n.a. 

2012 32 n.a. n.a. 

2013 26 n.a n.a. 

2014 21 n.a n.a. 

2015 21 na n.a. 

2016 17 n.a n.a. 

2017 n.a n.a n.a. 

 

Pilisszentlászló lakosságának csak kis része nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel sem. A 

munkahely települése és az otthon között a lakosság jelentős része ingázik. A mezőgazdaságban kevesen 

dolgoznak, azt inkább jövedelemkiegészítő tevékenységnek tekintik.  

 

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen 

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 

összesen nő férfi összesen nő férfi 

fő fő fő fő fő fő 

859 448 411 701 352 349 

960 500 460 941 486 455 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a 3/2015. (II.13.) számú rendeletével a következő ellátásokat, 

támogatásokat nyújtja rászorultság esetén a település lakóinak. 

 

- települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez 

- települési támogatás ápolást végző személynek 

- eseti támogatás 

- temetési támogatás 

- iskolakezdési támogatás 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a községben jellemzően nem találunk mélyszegénységben élő lakosokat, 

akik átmeneti nehézségbe kerülnek, azokat az önkormányzat támogatásokkal segíti. Romának senki nem 

vallja magát a községben. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Az esélyegyenlőségi programban elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 

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

és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 

lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 

illetve nemek szerinti bontásban.  

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
2
 

 

 

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

év  
15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

                                                 
2 Annak ellenére, hogy azt a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet nem tartalmazza, e pont esetében javasolt a nyilvántartott álláskeresők számára, 
arányára vonatkozó információkat is rögzíteni a HEP-ben. Ld. a sablonhoz tartozó 3.2.1. sz. adattáblát. 
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nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 372 380 752 12 3,2% 12 3,2% 24 3,2% 

2009 377 307 684 17 4,5% 23 7,5% 40 5,8% 

2010 389 382 771 21 5,4% 16 4,2% 37 4,8% 

2011 384 373 757 15 3,9% 19 5,1% 34 4,5% 

2012 380 377 757 17 4,5% 15 4,0% 32 4,2% 

2013 393 381 774 13 3,3% 13 3,4% 26 3,4% 

2014 398 390 788 17 4,3% 4 1,0% 21 2,7% 

2015 n.a n.a n.a. 12 n.a. 9 n.a. 21 n.a. 

2016 n.a n.a n.a. 8 n.a. 9 n.a. 17 n.a. 

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

 

A nyilvántartott álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat.  

 

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

aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 12 12 24 3 7 10 25,0% 58,3% 41,7% 

2009 17 23 40 6 7 13 35,3% 30,4% 32,5% 

2010 21 16 37 17 7 24 81,0% 43,8% 64,9% 

2011 15 19 34 10 12 22 66,7% 63,2% 64,7% 

2012 17 15 32 6 5 11 35,3% 33,3% 34,4% 

2013 13 13 26 6 8 14 46,2% 61,5% 53,8% 

2014 17 4 21 10 3 13 58,8% 75,0% 61,9% 

2015 12 9 21 10 5 15 83,3% 55,6% 71,4% 

2016 8 9 17 5 6 11 62,5% 66,7% 64,7% 

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

 

A 180 napnál régebben nyilvántartott munkanélküliek száma is a 2015. évi átmeneti emelkedés után szintén 

csökkenésnek indult. 

 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 64 61 125 0 0,0% 1 1,6% 1 0,8% 

2009 54 62 116 1 1,9% 2 3,2% 3 2,6% 

2010 63 65 128 0 0,0% 1 1,5% 1 0,8% 

2011 64 70 134 2 3,1% 0 0,0% 2 1,5% 

2012 67 70 137 1 1,5% 2 2,9% 3 2,2% 

2013 80 69 149 0 0,0% 2 2,9% 2 1,3% 

2014 76 70 146 0 0,0% 1 1,4% 1 0,7% 

2015 n.a n.a n.a 4 n.a 2 n.a 6 n.a 
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2016 n.a n.a n.a 2 n.a 2 n.a 4 n.a 

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

A fenti megállapítást tehetjük a pályakezdő álláskeresőkkel kapcsolatban is.  

 

b) alacsony iskolai végzettségűek
3
 foglalkoztatottsága 

 

év  

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen 

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 

összesen nő férfi összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő 

2001 859 448 411 701 352 349 

2011 960 500 460 941 486 455 

 

 

 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 

száma  

Összesen nő férfi 

fő % fő % fő % 

158 18,4% 96 21,4% 62 15,1% 

19 2,0% 14 2,8% 5 1,1% 

 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya 2%, ami jobb, mint az országos átlag (5%) 

 

3.2.4. A népesség iskolai végzettség és korcsoport 

szerint               

Korcsopor

t, éves 
1960 1970 1980 1990 2001 2011 

1960 1970 
198

0 
1990 

200

1 
2011 

a megfelelő korú népesség 

százalékában 

Általános iskola első évfolyamát sem végezte el 

10–11 6 281 3 822 3 205 5 359 2 199 1 593 1,9 1,3 1,1 1,7 0,9 0,8 

12–14 5 641 3 861 3 176 6 719 3 006 1 881 1,3 0,7 0,8 1,2 0,8 0,6 

15–19 10 519 5 904 4 510 4 729 3 794 1 651 1,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,3 

20–24 13 164 6 188 4 699 4 854 3 620 2 433 1,9 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 

25–29 13 727 7 499 4 624 5 108 3 669 2 819 1,9 1,0 0,5 0,8 0,5 0,5 

30–34 12 230 9 866 4 538 5 703 3 678 3 215 1,6 1,5 0,6 0,7 0,5 0,4 

35–39 11 059 10 736 5 430 5 632 3 788 3 290 1,5 1,5 0,8 0,7 0,6 0,4 

40–44 7 948 9 417 6 957 5 773 4 630 3 183 1,8 1,3 1,1 0,8 0,7 0,4 

45–49 24 568 8 509 7 711 6 689 4 555 3 345 3,4 1,2 1,1 1,0 0,6 0,6 

50–54 33 033 6 183 6 452 8 432 4 440 4 096 5,1 1,4 0,9 1,4 0,6 0,6 

55–59 23 602 19 143 5 922 8 673 4 624 3 849 4,1 2,9 0,9 1,4 0,8 0,5 

60–64 23 043 25 259 4 054 7 529 5 111 3 405 4,8 4,4 1,1 1,3 1,0 0,5 

65–69 23 062 16 893 11 586 6 508 5 117 3 249 6,6 3,6 2,1 1,2 1,0 0,6 

70–74 21 562 14 824 13 730 4 208 3 690 3 467 8,2 4,3 3,3 1,6 0,8 0,8 

    75– 30 171 23 552 15 329 23 533 7 195 8 527 10,9 6,6 3,2 4,1 1,2 1,2 

Összesen 

259 

610 

171 

656 

101 

923 

109 

449 63 116 50 003 3,2 1,9 1,1 1,2 0,7 0,6 

Legalább általános iskola 8. évfolyam 

15–19 544 826 608 720 626 570 72,3 90,4 93,6 94,0 93,7 96,1 

                                                 
3 Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), ld. Flt. hátrányos helyzetű munkavállalói meghatározása 
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723 723 670 655 588 580 

20–24 

420 

217 

703 

917 

773 

979 

657 

198 

792 

006 

608 

292 61,9 90,9 95,1 96,8 97,9 98,4 

25–29 

345 

423 

604 

261 

852 

790 

598 

632 

770 

578 

601 

180 47,8 81,9 95,7 96,5 97,9 98,3 

30–34 

279 

011 

467 

031 

710 

899 

745 

415 

685 

783 

753 

477 37,0 69,7 94,0 96,3 97,8 98,5 

35–39 

200 

034 

408 

791 

633 

424 

817 

106 

593 

407 

803 

380 26,5 57,5 87,9 96,4 97,5 98,5 

40–44 

121 

434 

342 

786 

505 

578 

682 

230 

687 

615 

702 

876 26,9 46,6 77,5 95,2 97,0 98,4 

45–49 

142 

796 

253 

825 

447 

786 

611 

438 

803 

107 

589 

831 20,0 34,7 65,3 90,6 97,4 98,0 

50–54 

108 

555 

135 

497 

345 

299 

485 

301 

681 

190 

641 

724 16,7 31,5 49,7 81,2 96,7 97,6 

55–59 93 819 

146 

598 

244 

120 

409 

895 

570 

874 

765 

140 16,2 22,0 36,2 67,5 93,7 98,0 

60–64 72 594 

101 

130 

122 

836 

294 

885 

464 

267 

638 

354 15,0 17,6 32,3 50,3 86,7 97,6 

65–69 47 528 78 513 

125 

176 

194 

615 

361 

514 

500 

204 13,6 16,5 22,9 36,7 73,7 95,6 

70–74 33 090 53 626 76 811 88 921 

265 

935 

384 

177 12,6 15,4 18,5 33,2 60,8 90,6 

    75– 30 025 50 427 84 161 

132 

341 

250 

229 

513 

790 10,8 14,1 17,3 23,0 40,5 70,4 

Összesen 

2 439 

249 

4 173 

125 

5 531 

529 

6 438 

632 

7 553 

093 

8 073 

005 32,8 51,3 66,1 78,1 88,8 95,1 

 

(http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00) 

 

 

 

3.2.5. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 24 0 0,0% 6 25,0% 18 75,0% 

2009 40 0 0,0% 12 30,0% 28 70,0% 

2010 36 0 0,0% 9 25,0% 27 75,0% 

2011 31 0 0,0% 10 32,3% 21 67,7% 

2012 32 1 3,1% 4 12,5% 27 84,4% 

2013 26 0 0,0% 1 3,8% 25 96,2% 

2014 20 0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

2015 21 0 0,0% 5 23,8% 16 76,2% 

2016 18 0 0,0% 2 11,1% 16 88,9% 

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) értelmében közfoglalkoztatottként az a természetes 

személy foglalkoztatható, aki 
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a)  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint 

munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint 

b) megfelel az alábbi feltételek valamelyikének: 

ba) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Flt.) szerinti álláskereső, ideértve azt az álláskeresőt is, akinek álláskeresőként való 

nyilvántartása a közfoglalkoztatási jogviszonya miatt szünetel (a továbbiakban együtt: álláskereső), vagy a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény 

szerinti rehabilitációs ellátásban részesül, 

bb) a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének jogerős elbírálásáig az, aki 

menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy 

bc) olyan harmadik országbeli állampolgár, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (1) bekezdés a), c), d), 

f) pontok alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el. 

 

A közfoglalkoztatás programtípusai: 

- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő), 

- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása [legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő 

(rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében napi 4-8 órás munkaidő), 

- országos közfoglalkoztatási program támogatása [legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás munkaidő 

(rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében napi 4-8 órás munkaidő), 

- mintaprogram támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 4-8 órás munkaidő), 

- közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (legalább 60 nap, legfeljebb 11 hónap időtartam), 

- vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás (legfeljebb 8 hónap időtartam). 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban vesz részt. Az 

önkormányzat pályázati lehetőségeket kihasználva a lehető legnagyobb létszámban foglalkoztat 

közfoglalkoztatottakat és kihasználja a közfoglalkoztatás finanszírozási előnyeit. 

 

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat a 

közfoglalkoztatásokhoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időtartamra köthető. 

A közfoglalkoztatási jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. 

A közfoglalkoztató köteles a közfoglalkoztatott részére fizetés nélküli szabadságot engedélyezni, ha a 

közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesít. A 

közfoglalkoztatott köteles bemutatni a munkaszerződést a fizetés nélküli szabadság megkezdése előtt 

legalább öt munkanappal. 

A közfoglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a 

munkaviszony létesítése céljából történő állásinterjún való részvételhez szükséges időtartamra. 

A közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap. 

 

 

 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásb

an résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatá

sban résztvevők 

romák aránya az 

aktív korú 

roma/cigány 

lakossághoz 

képest 

2010 n.a n.a 0 0% 
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2011 n.a n.a 0 0% 

2012 n.a n.a 0 0% 

2013 3 n.a 0 0% 

2014 5 n.a 0 0% 

2015 4 n.a 0 0% 

2016 4 n.a 0 0% 

2017 4 n.a 0 0% 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

 

3.2.7. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

vállalkozások 

év 

regisztrált 

vállalkozások 

száma a 

településen 

Kiskereske-

delmi 

üzletek 

száma 

vendég

látó-

helyek 

száma 

állami 

szektorban 

foglalkoztat-

ottak száma 

kivetett 

iparűzési 

adó 

befizetett 

iparűzési 

adó 

működő 

foglalkoztat

ási 

programok 

száma 

helyben 

foglalkoz

tatási 

program

okban 

részt 

vevők 

száma 

2008 179 1 1 n.a n.a n.a 0 0 

2009 167 1 1 

n.a 

n.a n.a 0 0 

2010 172 1 1 

n.a 

n.a n.a 0 0 

2011 177 2 1 

n.a 

n.a n.a 0 0 

2012 183 2 1 

n.a 

n.a n.a 0 0 

2013 122 3 1 

n.a 

14.719.740 10.191.234 0 0 

2014 148 3 1 n.a 10.406.431 6.098.331 0 0 

2015 118 3 1 n.a 23.754.114 19.730.882 0 0 

2016 n.a 3 1 n.a 20.390.047 17.251.478 0 0 

2017 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
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3.2.8. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

 

 

 

  

elérhetőség 

átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 

járatpárok 

száma munka-

napokon 

átlagos 

utazási idő 

autóbusszal 

Legközelebbi 

centrum 

20 perc 19 35 perc 

Megye-

székhely 

1.5 óra 0 0 

Főváros 1.5 óra 0 0 

 

A munkaképes lakosság nagy része Szentendrére vagy Budapestre jár dolgozni.  

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

3.2.9. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 

fiatalok 

  

van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a településen 
nincs 0 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 

programok a vonzásközpontban 
 van 

VEKOP 8.2.1. Ifjúsági Garancia 

Program 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

településen 

nincs 0 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő programok a 

vonzásközpontban 

van 
VEKOP 8.2.1. Ifjúsági Garancia 

Program 

 

3.2.10. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 

felnőttek 

  

van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs 0 

felnőttképző programok a 

vonzásközpontban 
nincs 0 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

településen 
nincs 0 
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egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

vonzásközpontban 
van 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Szentendrei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által 

nyújtott munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

Helyi foglalkoztatási programok a 

településen 
nincs 0 

Helyi foglalkoztatási programok a 

vonzásközpontban 
van 

VEKOP 8.1.1 "Út a 

munkaerőpiacra" 

 

A fiatalok munkához jutását az önkormányzat a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával való kapcsolaton keresztül segíti, valamint az információ eljuttatásával az 

érintettek felé.  

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

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

felnőttek 

  

van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs 0 

felnőttképző programok a 

vonzásközpontban 
nincs 0 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

településen 
nincs 0 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 

vonzásközpontban 
van 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Szentendrei Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által 

nyújtott munkaerőpiaci 

szolgáltatások 

Helyi foglalkoztatási programok a 

településen 
nincs 0 

Helyi foglalkoztatási programok a 

vonzásközpontban 
van 

VEKOP 8.1.1 "Út a 

munkaerőpiacra" 

 

mélyszegénységben élők és romák
4
 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 

foglalkoztatása 

 

Nem releváns, a településen senki nem vallotta magát romának. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem érkezett be ilyen bejelentés. 

 

 

                                                 
4
 Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az 

egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, 
amennyiben a törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 11. § (1)-(3) bekezdését). 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 759 n.a n.a 

2009 691 n.a n.a 

2010 771 0 0,0% 

2011 757 0 0,0% 

2012 757 0 0,0% 

2013 774 0 0,0% 

2014 788 0 0,0% 

2015 n.a 7 n.a 

2016 n.a 10 n.a 

2017 n.a n.a n.a 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 

álláskeresési 

járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 24 n.a n.a 

2009 40 n.a n.a 

2010 37 n.a n.a 

2011 34 n.a n.a 

2012 32 n.a. n.a 

2013 26 n.a n.a 

2014 21 n.a n.a 

2015 n.a na n.a 

2016 n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a 

 

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

részesítettek száma 

év 

rendszeres 

szociális 

segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, 

akik 30 nap 

munkaviszonyt nem 

tudtak igazolni és az 

FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet 

alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 

%-ában 

2008 n.a n.a 0 0 0 n.a 

2009 n.a n.a 0 0 0 n.a 

2010 n.a n.a 0 0 0 n.a 

2011 0 0 0 0 0 n.a 
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2012 0 0 0 0 0 n.a 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 7 n.a 0 0 

2016 n.a n.a 10 n.a n.a 0 

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

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

 

a) bérlakás-állomány 

Nem releváns 

 

b) szociális lakhatás 

Nem releváns 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nem releváns 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Nem releváns 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 nem releváns 

 

f) eladósodottság 

A településen nincs tudomásunk súlyos eladósodással küzdő lakosokról. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

Nem releváns 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

  

A településen nem található szegregátum. 

 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Nem releváns 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya, stb.) 

 

Nem releváns 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Nem releváns. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 n.a n.a n.a 

 

 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 

hozzáférés 

 

A településen a következő prevenciós és szűrőprogramok valósulnak meg: 

 

- rákszűrés 

- tüdőszűrés 

- véradás 

- gerinc torna 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Szükség esetén tájékoztatást nyújtunk az érintetteknek. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

2015. január 1-től a közétkeztetést nyújtó intézménynél bevezetésre került a 37/2014. (IV. 30.) EMMI 

rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló szabályozás. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen a következő sportprogramok valósulnak/valósultak meg:  

 

- Majális: sport versenyek 

 -Mikulás futás 

- jóga 

- Pilisi Tekerő 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Szükség esetén tájékoztatást nyújtunk az érintetteknek. 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

 

Nem releváns. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 

 

Nem releváns. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A településen a következő közösségi programok valósulnak meg rendszeresen: 

 

- közösségi internet 

- "Föld Világnapja" szemétszedés 

- Majális 

- Szent László nap 

- Szentlászló települések találkozója 

- Pilisi Ősz falunap 

- Október 23. megemlékezés 

- Mindenszentek Emlékfotó kiállítás 

- Márton nap 

- Mikulás 

- Idősek Napja 

- Főtér- Fenyőállítás 

 

 

Közművelődési intézmények száma 

 

  
Közművelődési intézmények 

száma 

2015 1 

2016 1 

2017 2 

 

A településen Könyvtár és Települési Értéktár működik. 

 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Nem releváns 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

- Vöröskereszt- adomány a rászorulóknak 

- Családsegítő-ruhaosztás és gyűjtés 

- Szoptatás Világnapja- újszülöttek megajándékozása 

- Gondozási Központ- önkéntes segítés a rászorultaknak 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 

Pilisszentlászló településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

működik a községben. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

A település nem rendelkezik pontos adatokkal a 

mélyszegénységben élőkről 

Felmérés készítése 

A lakosság kis része vesz részt a prevenciós célú 

egészségügyi szűrővizsgálat 

Az adatok elemzése után az indokok feltárása, 

amiért nem veszik igénybe az ingyenes szűréseket 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

 

E fejezet leírásakor használhatók a település bemutatása során elemzett demográfiai táblák. A demográfiai 

táblák alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, életkori megoszlása, stb. 

vonatkozásában.  

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 616 591 1207 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 116 117 233 50% 50% 

15-17 éves 22 28 50 44% 56% 

18-59 éves 353 348 701 50% 50% 

60-64 éves 41 31 72 57% 43% 

65 év feletti 84 67 151 56% 44% 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 

  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás/fogyás 

(fő) 

2008 10 14 -4 

2009 12 13 -1 

2010 9 16 -7 

2011 22 9 13 

2012 12 14 -2 

2013 5 9 -4 

2014 7 12 -5 

2015 10 10 0 
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2016 n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a 

 

 

A természetes szaporodás rátája a 2013-as és 2014-es csökkenés után stagnálást mutat. Bár az öregedési 

index rosszabbodott az elmúlt években, de még mindig jobb az országos átlagnál. 

 

Pilisszentlászló településen a következő intézmények találhatóak: 

 Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 

 Pilisszentlászló- Csimota Ringató Waldorf Óvoda 

 Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény 

 Kékvölgy Waldorf Általános Iskola és AMI 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 

helyzete   

 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 

18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 0 0 6 

2009 0 0 7 

2010 0 0 5 

2011 0 0 1 

2012 0 0 6 

2013 1 0 5 

2014 0 0 9 

2015 0 0 1 

2016 n.a n.a n.a 

2017 n.a n.a n.a 

 

A védelembe vett gyermekek aránya jóval kisebb az országos átlagnál. Kis közösség révén a bajba került 

család, gyermek rögtön az önkormányzat látóterébe kerül. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma  

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 4 0 0 0 0 

2009 14 0 0 0 0 

2010 11 0 0 0 0 

2011 10 n.a 0 n.a 0 

2012 11 n.a 0 n.a 0 

2013 39 n.a n.a n.a 0 

2014 46 n.a n.a n.a 0 

2015 37 n.a n.a n.a 0 

2016 29 n.aa n.a n.a 0 

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

 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A helyi rendelet alapján iskolakezdési támogatásban részesülők száma 2016-ban 48 fő volt.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

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

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 
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2008 n.a 

n.a. 

 n.a. 0 0 0 

2009 n.a 
n.a. n.a. 

0 0 0 

2010 2 

n.a. n.a. 
0 0 0 

2011 3 

n.a. n.a. 

0 0 0 

2012 3 
n.a. n.a. 

0 0 0 

2013 5  24 

n.a. 
24 0 0 

2014 4  23 n.a. 23 0 0 

2015 29  19 
n.a. 

19 0 0 

2016 30 13  
n.a. 

13 0 0 

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

 

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem releváns 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nem releváns 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

2016. január 1-től jelentős változások léptek érvénybe a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok 

tekintetében. 

Az új intézmény neve: Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény. 

Az intézmény fenntartója: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Ezzel egy időben 2 új szakmai egység jött létre: 

1. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 

 A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány, 

Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt. 
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A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

Egyéb szolgáltatások 

     Baba-mama klubok (igény szerint több településen) 

     Ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként igény szerint) 

     Álláskereső, (igény szerint) 

     Tájékoztató előadás sorozat (szociális, Tb. stb) 

     Közösségfejlesztő programok 

     Adományozás folyamatos szervezése 

     Internet használat (péntek 15-17 óráig) Szentendrén 

     Szabadidős programok 

     Bevallunk program (segítségnyújtás az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak) 

2. Család–és Gyermekjóléti Központ 

Család-és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat 

minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló 

intézményegységként működik. A család és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 

40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 

Feladata: a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni, csoportos, és speciális 

szolgáltatásokat, programokat nyújt. 

Amelynek keretében biztosít: 

 Utcai és –ha a helyi viszonyok azt indokolják –lakótelepi szociális munkát, 

 Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

 Kórházi szociális munkát-ha a helyi viszonyok azt indokolják gyermekvédelmi jelzőrendszeri 

készenléti szolgálatot, 

 Családkonzultációt, családterápiát, 

 Pszichológiai szolgáltatás 

 Jogi segítségnyújtás (kéthetente) képviselet nélkül 

 Telefonos készenléti szolgálat: Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, 

vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére. 

 

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

betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
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2008 1  10 

2009 1  12 

2010 1  9 

2011 1  22 

2012 1  11 

2013 1  8 

2014 1  7 

2015 1  15 

2016 1  21 

2017 1  n.a 

 

 

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 

ellátott gyerekek száma  

Felnőtt háziorvos 

által ellátott 

gyerekek száma  

2008 0 865 0 115 

2009 0 890 0 120 

2010 0 910 0 124 

2011 0 938 0 127 
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2012 0 970 0 130 

2013 0 1010 0 125 

2014 0 1004 0 127 

2015 0 1078 0 135 

2016 0 1092 0 138 

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

 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Lásd: 4.3 pont 

 

e) gyermekvédelem 

 

Lásd: 4.3 pont 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

 Telefonos készenléti szolgálat: Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl 

felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, 

vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyének részére. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

A gyermekek nagy része Szentendrén jár iskolába és itt vesznek részt ezeken a programokon. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

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

év 
 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma óvoda 

2008 n.a 
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2009 n.a 

2010 2 

2011 3 

2012 3 

2013 5 

2014 4 

2015 29 

2016 30 

2017 n.a 

 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem érkezett bejelentés 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 

Nem releváns 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

 

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

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

Nem releváns 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Nem releváns 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között 

és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Nem releváns 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 
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Nem releváns (egy iskola található a településen) 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Nem releváns 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermeküket egyedül nevelők és családosok nem 

találnak lehetőséget a közösségi kikapcsolódásra, 

mely nagyban javítaná az egészséges közösség 

szellemiségben felnövő gyermekeket 

Közösségi tér kialakítása 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

  

 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális jog tekintetében. 

 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 

végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

 a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

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

év  

15-64 év közötti 

lakónépesség (fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 372 380 752 12 3,2% 12 3,2% 24 3,2% 

2009 377 307 684 17 4,5% 23 7,5% 40 5,8% 

2010 389 382 771 21 5,4% 16 4,2% 37 4,8% 

2011 384 373 757 15 3,9% 19 5,1% 34 4,5% 

2012 380 377 757 17 4,5% 15 4,0% 32 4,2% 

2013 393 381 774 13 3,3% 13 3,4% 26 3,4% 
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2014 398 390 788 17 4,3% 4 1,0% 21 2,7% 

2015 n.a n.a n.a. 12 n.a 9 n.a 21 n.a 

2016 n.a n.a n.a 8 n.a 9 n.a 17 n.a 

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

 

Bár az álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat a korábbi adatok alapján a nőket erősebben 

veszélyezteti a munkanélküliség. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást segítő 

programok száma 

Képzési programok 

száma 
résztvevők száma 

résztvevő nők 

száma 

2008 n.a n.a n.a n.a 

2009 n.a n.a n.a n.a 

2010 n.a n.a n.a n.a 

2011 n.a n.a n.a n.a 

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

2013 3 1 1 1 

2014 2 1 1 1 

2015 0 0 0 0 

2016 2 0 0 0 

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

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb 

iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 24 0 0,0% 6 25,0% 18 75,0% 

2009 40 0 0,0% 12 30,0% 28 70,0% 

2010 36 0 0,0% 9 25,0% 27 75,0% 

2011 31 0 0,0% 10 32,3% 21 67,7% 

2012 32 1 3,1% 4 12,5% 27 84,4% 

2013 26 0 0,0% 1 3,8% 25 96,2% 

2014 20 0 0,0% 4 20,0% 16 80,0% 

2015 21 0 0,0% 5 23,8% 16 76,2% 

2016 18 0 0,0% 2 11,1% 16 88,9% 

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

 

Az álláskeresők 88,9%-a  magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a 

munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, azonos 

kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő 

bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A vizsgálat azt kutatja, 

hogy hány esetben tettek panaszt a településen hátrányos megkülönböztetés miatt. 

Ilyen panasz nem érkezett be.  

 

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.) 

 

 

 

4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 

46 

Óvodai csoportok száma 

2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
6.30-17.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 

4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 

2 0 

Kisegítő személyzet 

0 0 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 n.a.  
 

10 

2009 1  n.a.  12 

2010 1 n.a. 9 

2011 1 n.a. 22 

2012 1 n.a. 11 

2013 1 n.a. 8 

2014 1 n.a. 7 

2015 1 n.a. 15 

2016 1 n.a. 21 

2017 1 n.a. n.a. 

 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

Egyéb szolgáltatások 

     Baba-mama klubok (igény szerint több településen) 

     Ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként igény szerint) 

     Álláskereső, (igény szerint) 

     Tájékoztató előadás sorozat (szociális, Tb. stb) 

     Közösségfejlesztő programok 

     Adományozás folyamatos szervezése 

     Internet használat (péntek 15-17 óráig) Szentendrén 

     Szabadidős programok 

     Bevallunk program (segítségnyújtás az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak) 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. 

A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 

törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás.  

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló 

formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak.   

 

A községben nem tudunk ilyen esetről. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
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Telefonos készenléti szolgálat: Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, 

gyermekek, családok, egyének részére. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

év 

Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008  6  1 

2009  6  1 

2010 7 0 

2011 7 0 

2012 7 0 

2013 7 0 

2014 7 0 

2015 6 1 

2016 6 1 

2017 6 1 

 

 

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

kezdeményezések 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

  

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A 2009-ben hirtelen megugrott (de még mindig 

viszonylag alacsony) regisztrált munkanélküliek 

száma folyamatosan csökken, ezen belül viszont jól 

látható, hogy magasabb a munkanélküli nők száma. 

Örvendetes az is, hogy a pályakezdő fiatalok nagyon 

nagy százaléka el tud helyezkedni, de itt is feltűnő, 

hogy a kevés fiatal álláskeresők között kétszer annyi 

a nő, mint a férfi. 

állásinfo pont kialakítása a honlapon illetve a 

községházán, tanfolyamok szervezése, tanfolyamok 

támogatása, környező településekkel való 

kapcsolattartás 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

stb.) 

 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

    



 43 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 616 591 1207 51% 49% 

0-2 évesek  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

0-14 éves 116 117 233 50% 50% 

15-17 éves 22 28 50 44% 56% 

18-59 éves 353 348 701 50% 50% 

60-64 éves 41 31 72 57% 43% 

65 év feletti 84 67 151 56% 44% 

 

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

száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 127 0 0% 

2009 122 0 0% 

2010 118 0 0% 

2011 125 0 0% 

2012 133 0 0% 

2013 144 0 0% 

2014 151 0 0% 

2015 163 n.a n.a. 

2016 164 n.a n.a. 

2017 n.a n.a n.a. 

 

 

 

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

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2008 103 158 261 

2009 103 155 258 

2010 106 144 250 

2011 111 150 261 

2012 110 151 261 

2013 105 153 258 

2014 100 152 252 

2015 n.a n.a n.a. 

2016 n.a na n.a. 

2017 na n.a n.a. 

 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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6.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek 

száma 

fő fő % fő fő % 

2008 24 n.a n.a. 10 n.a n.a. 

2009 40 n.a n.a. 13 n.a n.a. 

2010 37 n.a n.a. 24 n.a n.a. 

2011 34 n.a n.a. 22 n.a n.a. 

2012 32 n.a n.a. 11 n.a n.a. 

2013 26 n.a n.a. 14 n.a n.a. 

2014 21 n.a n.a. 13 n.a n.a. 

2015 21 4 19% 16 2 13% 

2016 17 4 24% 14 2 14% 

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

 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Nincs. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem érkezett bejelentés. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Gondozási Központ 

Házi segítségnyújtás keretében tapasztalt, szakképzett gondozók a gondozásra szorulók otthonában 

segítenek személyi gondozás vagy szociális segítés formájában pl. a közvetlen környezet rendbetételében, 

fürdetésben, szükség esetén etetés, gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszeradagolás, bevásárlás, 

hivatalos ügyek intézésében, ill. minden olyan dologban, ami az ember életminőségén javítani tud. Az 

egyedül élő idősek magányának oldására is nagy segítség a gondozónők jelenléte. 

A gondozás megkezdése előtt a környezettanulmány során u.n. gondozási szükséglet vizsgálat (GSZV) kerül 

elvégzésre, melyben meg kell állapítani, hogy egyáltalán fenn áll-e a gondozási szükséglete az igénylőnek? E 

nélkül, és orvosi dokumentumok bemutatása nélkül ellátást nem lehet nyújtani. 

 Idősek és a demens betegek nappali ellátásaként Idősek Klubját működtet a Gondozási Központ 

Szentendre a székhelyen (Szentendre, Sztaravodai út 2.). 

A nappali ellátás fontos része az otthonukban élő idősek életének, csökkenti az egyedüllét és a magány 

érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában is. Fontos, hogy a közösségi életet kedvelő, a 

közösségi élet szabályait betartó személyek tudják igénybe venni ezt az ellátást. 

Az ellátás keretében a Gondozási Központ biztosít: kreatív foglalkozásokat, a személyi tisztálkodás 

lehetőségét, szükség esetén a ruházat mosását, napi háromszori étkezést, hivatalos ügyek intézését, 
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egészségügyi gondozást (vérnyomás,- vércukormérés), napközbeni gyógyszerezést, életviteli-életvezetési 

tanácsadás-mentálhigiénikus szakemberünk segítségével, napi torna és ingyenes gyógytorna lehetőségét. 

A csoportos és egyéni foglalkozatás, és programok az előre elkészített Havi foglalkozatási terv alapján 

történnek, mely elkészítésekor maximálisan alkalmazkodnak az idősek igényeihez. 

A klubban időskori demenciában szenvedők ellátására is van lehetőség. Ehhez a szakemberek 

rendelkezésre állnak, és az épületben adott a biztonságos tárgyi környezet. 

Az Idősek Klubjában lehetőség van napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna) igénybevételére is. 

 Szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étkezést (ebédet) nyújtunk azoknak, akik azt 

önmaguk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani. Lehetőség van a normál 

étrenden kívül diétás (diabetikus, lisztérzékeny) ebéd igénybevételére is, melyhez azonban 

szükséges az erre vonatkozó szakorvosi dokumentumok, diagnózis bemutatása. 

Az ellátások igénybevétele önkéntes, melyért a jövedelmi viszonyok függvényében személyi térítési díjat kell 

fizetni. A térítési díjakat és az igénybevétel feltételeit Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete helyi rendeletben szabályozza.  

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

6.3.1. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 

Mozielőadás 

látogatása 

Színházelőadás 

látogatása 

Múzeumi 

kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 

látogatása 

Közművelődési 

intézmény 

rendezvényén 

részvétel 

Vallásgyakorl

ás templomban 

Sportrend

ezvényen 

részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 0 0 évi 1 igen évi 2 igen 0 

2009 0 0 évi 1 igen évi 2 igen 0 

2010 0 0 évi 1 igen évi 2 igen 0 

2011 0 0 évi 1 igen évi 2 igen 0 

2012 0 0 évi 1 igen évi 2 igen 0 

2013 0 0 évi 1 igen évi 3 igen 0 

2014 0 0 évi 1 igen évi 3 igen 0 

2015 0 havi1 évi 1 igen évi 3 igen 0 

2016 0 havi1 évi 1 igen évi 3 igen 0 

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

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

6.3.2. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

év 

Összes 

megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 

száma 

Internetet használni tudók 

száma 

fő fő % fő % 

2008 n.a n.a n.a. n.a n.a. 

2009 n.a n.a n.a. n.a n.a. 

2010 n.a n.a n.a. n.a n.a. 

2011 n.a n.a n.a. n.a n.a. 
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2012 n.a n.a n.a. n.a n.a. 

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

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

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

2016 70 10 14,3% 10 14,3% 

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

 

A megkérdezettek 14,3 %-a használja a számítógépet. 

 

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

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Településünkön is növekszik a 65 év feletti 

állandó lakosok száma, az öregedési index 

lassú növekedést mutat.  

Sport-programok szervezése, sportolási 

lehetőségek biztosítása. Honlapon, újságban 

folyamatos tájékoztatás. személyesen 

középiskolai önkéntesekkel információ 

eljuttatás biztosítása. 

 

Idősügyi Tanács létrehozása, és 

igényfelmérés alapján testreszabott 

programok megvalósítása 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 

során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 

személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 

akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 

szerepvállalását. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 

továbbiakban: Fot.) 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 
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A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 

számára a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a fejlesztő foglalkoztatást végző foglalkoztatókat 

a központi költségvetés - jogszabályban meghatározottak szerint - támogatásban részesíti.  

 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális 

járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 11 n.a 

2009 9 n.a 

2010 7 n.a 

2011 39 n.a 

2012 34 n.a 

2013 31 n.a 

2014 29 n.a 

2015 n.a n.a 

2016 n.a n.a 

2017 n.a n.a 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem érkezett bejelentés. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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Házi segítségnyújtás keretében tapasztalt, szakképzett gondozóink a gondozásra szorulók otthonában 

segítenek személyi gondozás vagy szociális segítés formájában pl. a közvetlen környezet rendbetételében, 

fürdetésben, szükség esetén etetés, gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszeradagolás, bevásárlás, 

hivatalos ügyek intézésében, ill. minden olyan dologban, ami az ember életminőségén javítani tud. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Ellátási formák: 

 

Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos 

személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás 

célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a 

súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.  

 

Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében rokkantsági 

járadékra jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, 

és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem 

részesül.  

 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési 

kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult  a Korm. rendeletben meghatározott feltételek 

szerint. 

 

Parkolási igazolvány: A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 2018/2003. 

(XII.11.) Korm. rendelet értelmében parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, 

3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 

fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

- Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

- Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények,  rehabilitációs intézmények, 

fogyatékos személyek gondozóháza, fogyatékos személyek lakóotthon 

 

 

 

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakve-

zető sáv 

Mozgás

korlátoz

ottak 

részére 

mosdó 

Rámpa 

Hangos 

tájékoztat

ás 

Indukciós 

hurok 

Tapintható 

információ 

Jelnyelvi 

segítség 
Egyéb 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az intézmények nem akadálymentesek. 

 

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

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Nem releváns. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Nem releváns. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Nem releváns. 

 

oktatási 

intézmények 

alapfok nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

középfok nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

felsőfok nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

egészségügyi 

intézmények 

fekvőbeteg 

ellátás  
nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

járó beteg 

szakellátás 
nincs nincs nincs igen igen nincs nincs nincs nincs 

alapellátás nincs nincs nincs igen igen nincs nincs nincs nincs 

kulturális, művelődési 

intézmények 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

önkormányzati, közigazgatási 

intézmény 
nincs nincs nincs igen nincs nincs nincs nincs nincs 

igazságszolgáltatási, 

rendőrség, ügyészség 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

szociális ellátást nyújtó 

intézmények 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Nem releváns. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Nem releváns. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem akadálymentesek az intézményeink akadálymentesítés 

Hitelességgel a hitelességért Érzékenyítő, kommunikációs tréning megtartása 

érintett vagyis fogyatékkal élő tréner bevonásával 

 

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

felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Az önkormányzat tagja a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Társulásnak, valamint a Gondozási Központ 

Szentendre szociális ellátásokat nyújt a településen. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A település nem rendelkezik pontos 

adatokkal a mélyszegénységben 

élőkről. 

 

A lakosság kis része vesz részt a 

prevenciós célú egészségügyi 

szűrővizsgálat. 

 

Felmérés készítése. 

 

 

 

Az adatok elemzése után az indokok 

feltárása, amiért nem veszik igénybe az 

ingyenes szűréseket. 

 

Gyermekek 

Gyermeküket egyedül nevelő 

családosok nem találnak lehetőséget a 

közösségi kikapcsolódásra, mely 

nagyban javítaná az egészséges 

közösség szellemiségben felnövő 

gyermekeket. 

Közösségi tér kialakítása. 

Idősek 
A célcsoport aránya növekszik a 

lakosságon belül. 

Tevékeny időskor, sportprogramok 

szervezése.  

 

Idősügyi Tanács létrehozása. 

Nők 
A munkanélkülieken belül növekszik a 

nők aránya 

Állásinfó pont kialakítása, 

kapcsolatfelvétel, tanfolyamok szervezése, 

támogatása. 

Fogyatékkal 

élők 

Akadálymentesítés hiánya,  

célcsoport elszigetelődése 

 

Akadálymentesítés, 

megfelelő segítés, kommunikáció 

elsajátítása, információgyűjtés a 

célcsoportról, érzékenyítés, 

szemléletformálás. 

 

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 

„Lássunk titeket” önkormányzat 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

„Ép testben ép lélek! önkormányzat 
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Gyermekek „Miénk itt a tér!” önkormányzat 

Idősek „Nem csak a húszéveseké a világ!” önkormányzat 

Nők „Esély a foglalkoztatásban!” önkormányzat 

Fogyatékkal 

élők 
Akadálymentesítés önkormányzat 

Fogyatékkal 

élők 
„Hitelességgel a hitelességért” önkormányzat 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézked

és 

sorszám

a  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 

probléma megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításán

ak 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. 

„Lássunk titeket” – 

Népességi adatok 

differenciálása 

A település nem 

rendelkezik pontos 

adatokkal a 

mélyszegénységben 

élők 

foglalkoztatottságá-

ról 

Felmérés készítése 
 

Készüljön 

kimutatás a 

településen 

mélyszegénység-

ben élőkről 

Polgármester 
2019. június 

30. 

Kimutatási 

dokumentum 
humán 

HEP jogszabálynak 

megfelelő 

felülvizsgálata 

2. 

„Ép testben ép 

lélek” 

 

Szűrővizsgálatok 

valamennyi lakos 

részére 

Az adatok 

elemzése után az 

indokok feltárása, 

amiért nem veszik 

igénybe az 

ingyenes 

szűréseket 

 
Adatgyűjtés, 

elemzés 
Polgármester 

2018. 

december 31. 

Az ingyenes 

szűrésben 

részesülők 

növelése 

humán 

Rendszeres 

értesítések 

közzététele a 

lakosság felé, 

szervezett 

szűrővizsgálatok 

helyben 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

 

1. 
„Miénk itt a tér” 

 

Gyermeküket 

egyedül nevelők és 

családosok nem 

találnak lehetőséget 

a közösségi 

kikapcsolódásra, 

mely nagyban 

javítaná az 

egészséges 

közösség 

Szociális, mentális 

problémák 

csökkenése, a 

közösségben való 

aktív részvétel, 

kapcsolattartás, 

egészséges 

közösségi élet 

kialakítása 

25/2015. 

(IV.28.) Kt. 

sz. határozat 

Lakossági, 

önkéntes 

bevonással a 

községben 

közösségi teret 

kialakítani, 

melyben 

kikapcsolódás 

mellett különböző 

közösségépítést 

Polgármester 
2019. 

december 31. 
átadás 

Pályázati forrás 

felhasználása, 

civil és egyéb 

szervezetek 

bevonása 

hosszútávon 

fenntartható 
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szellemiségben 

felnövő 

gyermekeket. 

szolgáló 

programok 

valósíthatóak meg, 

segítve az 

összetartozást, 

egymás segítését, 

ezzel is 

előremozdítva a 

hátrányos 

helyzetben lévő 

gyermekek 

integrálódását a 

közösségbe. 

III. A nők esélyegyenlősége  

 

1. 
"Esély a 

foglalkoztatásban" 

A 2009-ben hirtelen 

megugrott (de még 

mindig viszonylag 

alacsony) regisztrált 

munkanélküliek 

száma folyamatosan 

csökken, ezen belül 

viszont jól látható, 

hogy magasabb a 

munkanélküli nők 

száma. Örvendetes 

az is, hogy a 

pályakezdő fiatalok 

nagyon nagy 

százaléka el tud 

helyezkedni, de itt 

is feltűnő, hogy a 

kevés fiatal 

álláskeresők között 

kétszer annyi a nő, 

mint a férfi.  

Minimálisra 

csökken a 

munkanélküli nők 

száma. 

 

Állásinfo pont 

kialakítása a 

honlapon, 

községházán, 

tanfolyamok 

szervezése, 

tanfolyamok 

támogatása, 

környező 

településekkel 

való 

kapcsolattartás 

Polgármester 
2018.március 

30. 

munkanélküli 

nők száma 

Önkormányzat 

helyben civil 

munkatárssal 

megoldva, 

minimális 

anyagi 

ráfordítás 

Reményeink szerint 

a tanfolyamok 

segítéségével olyan 

hiány szakmák 

elsajátítása 

lehetséges, amely 

hosszú távon 

megoldja a jelenleg 

munkanélküli nők 

foglalkoztatottságát. 

Folyamatos 

kapcsolattartás 

segítségével 

megoldható a 

tudásfrissítés és 

információcsere. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

 

1. 
„Nem csak a 

húszéveseké a 

A 2008-2011 év 

közötti időszakot 

Aktív, tevékeny 

időskor biztosítása   

Az idősebb 

korosztály számára 
Polgármester 

2019. 

december 31. 

Rendszeres 

sport és egyéb 

A honlapon 

való információ  
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világ” vizsgálva 

megállapítható, 

hogy 

településünkön is 

növekszik a 65 év 

feletti állandó 

lakosok száma, az 

öregedési index 

lassú növekedést 

mutat.  

sport-programok 

szervezése, 

sportolási 

lehetőségek 

biztosítása. 

Honlapon, 

újságban 

folyamatos 

tájékoztatás. 

Személyesen 

középiskolai 

önkéntesekkel 

információ 

eljuttatás 

biztosítása.  

Idősügyi Tanács 

létrehozása és  

igényfelmérés 

alapján 

testreszabott 

programok 

megvalósítása 

testreszabott 

programokon 

résztvevő idősek 

száma 

biztosítás a 

honlap felelős 

feladata. 

Önkéntesek 

bevonása a 

tájékoztatásba 

és a 

szervezésbe.  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

 

1. 
Az intézmények 

akadálymentesítése 

Nem 

akadálymentesek az 

intézményeink. 

Legyenek akadály-

mentesítve az 

intézmények 

 

Akadálymentes 

önkormányzati 

intézmények 

kialakítása, hogy a 

fogyatékossággal 

élő emberek ne 

rekesztődjenek ki 

az 

egészségeseknek 

természetes 

hozzáférésű 

közszolgáltatások 

eléréséből 

Polgármester 
2019. 

december 31. 

Akadálymentesí

tett intézmények 

száma 

Pályázati forrás 

felhasználása 

hosszútávon 

fenntartható 

2. 
„Hitelességgel a 

hitelességért” 

Információ és 

ismeret hiánya a 

célcsoporttal 

Ismeretgyűjtés, 

kommunikációs 

technikák és 

 

Érzékenyítő, 

kommunikációs 

tréning megtartása 

Polgármester 
2017. 

december 31. 

Tréningen 

résztvevők 

száma 

pénzügyi 
Kapcsolatfelvétel a 

célcsoport tagjaival 
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kapcsolatban. A 

megfelelő segítés 

hiánya. A 

célcsoport 

elszigetelődése. 

megfelelő segítés 

módjainak 

elsajátítása. 

érintett vagyis 

fogyatékkal élő 

tréner bevonásával 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

Pilisszentlászló Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 

Intézkedési Terv) megvitatta és a 66/2017. (IX.26.) Kt. sz. számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Pilisszentlászló, 2017. szeptember 26. 

           Tóth Attila 

          polgármester 

 

 

 

 


