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A dokumentációban a 2016. évi felülvizsgálat alkalmával tett megállapítások lábjegyzettel ellátva, félkövér, 
dőlt betűvel szedve találhatóak.     
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Bocskaikert Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

Bocskaikert Községi Önkormányzat 2014. évben készítette el a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját, 

melyet Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2014. (VII.07.) KT. sz. 

határozatával fogadott el.  

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) 

bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad 

el, melyet a 31. §. (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján – szükség esetén 

– a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az 

új helyzetnek megfelelően kell módosítani.2 

 
 

A település bemutatása 
 
Bocskaikert község a Dél-Nyírség északi peremén Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől 15 km-re található, a 
településen a 4-es számú főútvonal és a Budapest-Záhony vasútvonal halad keresztül. Első írásos feljegyzés 
erről a területről 1158-böl való, amikor Szabolcs vármegyéhez tartozott és erdőként tartották nyilván. 1351-
ben Beke Tamás vette meg, majd a terület további tulajdonosai Lőrincz István, Fiószegi Miklós, Debreceni 
László. A XV. század elején Debrecen földesura, a Dósa család birtokolta, majd Hunyadi Mátyás anyjának, 
Szilágyi Erzsébet tulajdonába került 1477-ben. A Bocskaikerthez tartozó Monostordűlő, Szalók monostora 
néven már ekkor létezett, és 150 lakosa volt. A török dúlás teljesen elpusztította a terület elnéptelenedett, 
lakói elpusztultak, vagy Debrecenbe húzódtak. A településen átvezető hadiút kiszolgálására építették a Dugó 
csárdát, ahol Ferenc József császárt és Erzsébet királynőt egykor diadalívvel fogadták a hajdúvárosok 
képviselői. Egy szép lovat ajándékoznak a királynőnek, ezüstös nyereggel és világoskék nyeregtartóval. 
Bocskaikert jelenlegi területét 1898-1903 között parcellázta néhány debreceni és hajdúhadházi lakos, akik 
alkalmasnak tartották a területet szőlő és gyümölcsös telepítésére. A rendezett Bocskaikertet, mint 
hegyközséget 1899. február 21-én alapították meg. Erről a Debrecen-Nagyváradi Értesítő 1899. március 5-én 
számolt be. Bocskaikert első tulajdonosai Poroszlay László debreceni bankigazgató, kormányfőtanácsos és 
néhány ismerőse volt. Őket követték a kistisztviselők, tanárok, katonatisztek, vasúti alkalmazottak. Így jött 
létre a hegyközség, ahol meghatározott termelési rendben, védekezésben, őrzésben nyaralt és pihent, 
elsősorban Debrecen tehetősebb polgársága. 
 
A zártkerti jellegű település elég gyorsan fejlődött, s lakói a két világháború között már számottevő zöldség- 
és gyümölcstermesztést folytattak. A második világháború után Bocskaikertet az alig 3 km-re fekvő 
Hajdúhadházhoz csatolták, amelyet azonban a város nem fejlesztett. Poroszlai Albert hajdúhadházi lakos a 
század elején saját tervei alapján építette azt a négyszobás villát, amelyben jelenleg a Polgármesteri Hivatal 
található. 
                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Bocskaikert rendezettsége, a környező erdőségek jó levegője vonzotta a természetet kedvelőket, így 
hamarosan építési telkek kerültek kialakításra, lakó¬házak, üdülők kezdték benépesíteni a területet. Neves 
művészek, írók találtak itt meghitt környezetet, csendet az ihlethez és az alkotáshoz. Itt élt és dolgozott 1942 
és 1946 között Németh László író, aki az itt eltöltött időt, mint kellemes élményt több művében is 
megemlítette. Az író lányai ma is szívesen látogatnak Bocskaikertbe, Németh Lászlóról nevezték el az 
általános iskolát és a település egyik utcáját. 
 
Szintén itt élt és alkotott Gulyás Pál debreceni költő, akinek házát a róla elnevezett utcában emléktábla jelzi. 
Dienes János festőművész a szilvafáinak csendességében szeretett festeni a ma már Dienes utcai erdőszéli 
lakása udvarán. Bocskaikertben szívesen pihent Móricz Zsigmond is. Bocskaikert 1993-ig Hajdúhadház város 
külterületi településrésze volt, lakosainak száma folyamatosan növekedett, 1989-ben már 1000 fő élt itt. A 
településrészen óvoda, általános iskola – amelyben az iskola körzetesítése után csak az alsó tagozatosok 
tanultak -, posta, vegyesbolt, csárda, vas-útállomás volt található. Az önállóvá válás gondolata már felszínre 
hozta azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek egyéb közintézményt, gyógyszertárat, munkahelyet, 
templomot, temetőt, tiszta virágos községet akar létrehozni Bocskaikertben. A lakosság az általános iskolai 
oktatás 1-től a 8. osztályig helyben történő megszervezését alapvető célként jelölte meg. Lőrincz János 
vezetésével megalakították az Előkészítő Bizottságot, akik a helyi lakosokkal Hajdúhadháztól történő leválás 
érdekében népszavazást kezdeményeztek, amely eredményeként a település 1993. október 15-én önálló 
községgé vált. A lakosság létszáma ekkor már 1295 fő volt és 870 beépített telekkel rendelkezett a település. 
Bocskaikerthez két külterületi lakott településrész tartozik Monostordűlő és Rákóczikert. 
 
 
Demográfiai mutatók: 
 
Bocskaikert népességszáma folyamatosan növekszik. A község lakosságszáma 2013. január 1-jén 3187 fő. 
 
A község lakosságszáma 2015. január 1-jén 3277 fő.33 
 
 

 
 
A belföldi vándorlási egyenleg pozitív, bár elvándorlások adódnak.  
 
A 65 év feletti állandó lakosok száma évről évre növekszik. Az alábbi táblázat adatai szerint a község nem 
elöregedő település, bár 2001-hez képest magasabb az idősek száma, de a fiatal és munkaképes korú 
népesség száma nem csökkent számottevően. 
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A természetes szaporodás mutató a korábbi évekhez képest alacsonyabbak (melléklet 5. sz. táblázat).   
 
 
A település szolgáltatásokkal való ellátottsága nem kielégítő (a településen élő lakosok nem tudnak olyan 
szolgáltatásokat igénybe venni, mint például fénymásolás, internet hozzáférés, hiányoznak azon 
vállalkozások, ahol ruhaneműt, lábbelit lehetne vásárolni, vagy például a közüzemi szolgáltatókkal 
személyesen történő egyeztetéshez is a megyeszékhelyre kell utazni), érvényesül a Debrecen közelségéből 
adódó elszívó hatás, ugyanakkor a népesség megtartása érdekében szükséges a kínálat bővítése.  
 

A helyi közfeladatok, közügyek körében az önkormányzat biztosítja a következőket: 
 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
4. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás); 
5. óvodai ellátás; 
6. kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
7. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 
8. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
9. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 
10. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
11. sport, ifjúsági ügyek; 
12. nemzetiségi ügyek; 
13. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 
14. hulladékgazdálkodás; 
15. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint 

a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. 
 
Az alapvető közszolgáltatások a lakosság minden rétege számára biztosítottak és elérhetőek. 
Az intézményekben folytatott tevékenységek a helyi igényeket szolgálják ki.  
 



Közintézmények 
 
Köznevelési intézmények: 
 
A 125 férőhelyes Napsugár Óvoda a 4. sz. főút mellett található, a gyermekek a településről, valamint a 
közelben lévő Hajdúhadházról érkeznek az óvodába.  
Az óvoda épülete 2009-ben bővítésre került. 
 
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában általános iskolai nevelés-
oktatás folyik nyolc évfolyamon, valamint alapfokú művészetoktatás szintén nyolc évfolyamon. A tanulók a 
művészeti oktatásban zongora, furulya, citera, néptánc tanszakon tanulhatnak. Az iskola épülete 2009-ben 
felújításra, illetve bővítésre került.  
Az iskolát 2013. január 1. óta a Klebersberg Intézményfenntartó Központ működteti. 
 
Településünkön művelődési ház nem található, a rendezvények helyszínéül az általános iskola közösségi 
terme szolgál. 
 
Kulturális intézmény 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény a települési önkormányzatok kötelező feladataként írja 
elő a települési könyvtári ellátás biztosítását.  

Önkormányzatunk (Képviselő-testületének 124/2014. (XI.13.) KT. sz. határozata alapján)  a törvényi 
kötelezettségét a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti (Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár). 2015. április 1-jétől. Az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs 
és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helye az önkormányzat tulajdonában lévő Bocskaikert, 
Vincellér u. 20. szám alatti ingatlan. 

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti.  

Könyvtári szolgáltatások: kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, kulturális közösségi 

rendezvények, számítógép használat, internet elérés, fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, 

hosszabbítás. 

Térítéses szolgáltatás: másolatszolgáltatás 4 

 
Szociális intézmény: 
 
A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ az alábbi következő feladatokat látta el: 

A) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás keretében:  

 szociális étkeztetés 

 házi segítségnyújtás 

 tanyagondnoki szolgáltatás (2 körzet) 

 nappali ellátás - Idősek Klubja 

 családsegítés: 2016. január 01-től a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy 

szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és 
gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti feladatait, valamint 
a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. Szakmai programja a 
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család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai programjában lett szabályozva.5 

 

b) gyermekjóléti alapellátás keretében: 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

 családi napközi (Mazsola Családi Napközi és Csillagvirág Családi Napközi)  

c) védőnői szolgálat keretében: 

 területi védőnői ellátás (2 körzet) 

 
Egészségügyi ellátás: 
 
Településünkön a települési önkormányzati feladatok tekintetében az egészségügyi alapellátás biztosított. A 
vállalkozói formában működő háziorvosi ellátás gyermekeket és felnőtteket egyaránt fogad. A hétvégi orvosi 
ügyeletet Hajdúhadház látja el. A védőnői ellátás 2 körzetben működik, a fogorvosi ellátás is 
biztosított.  
 
 
A településen működő egyházak: 
 
Községünkben ökumenikus templom épült 1997-ben. Az egyházak (református, római katolikus, görög 
katolikus) igyekeznek a lakosok hitéletét erősíteni. 
 
Civil szervezetek: 
 

 Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány  

 Kertbarátkör 

 Activus Egyesület 

 Bocskaikerti Polgárőr Egyesület  
•     Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány 

 
 
Közszolgáltatások 
 

1. A köztemető üzemeltetését az A.K.S.D. Kft. látja el. 
2. A közvilágítási rendszer fenntartását, karbantartását a Mezei-Vill Kft. végzi. 
3. A települési szilárd hulladék elszállítását a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi. 
4. A vezetékes ivóvíz és csatornaszolgáltatást a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. 

biztosítja. 
5. A közbiztonság, közrend fenntartásáról a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság gondoskodik. 

 
A köztemető üzemletetését 2014. november 01-jétől a Platínum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 

végzi.6 
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Egyéb információk: 
 

1. A községhez két zártkerti területrész tartozik: Rákóczikert és a Monostordűlő, ahol szintén sok lakos 
él, illetve hétvégi pihenést szolgáló épületek is állnak.  

2. Önkormányzatunk honlapot is működtet: www.bocskaikert.hu 
3. Községünkben 2010-ben modern játszótér épült.   

 
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Községünk vezetésének célja, hogy az eddig elért eredményeket, értékeket megőrizze, a teljes lakosság 
életminőségét folyamatosan javítsa azáltal, hogy gondoskodik a közfeladatok ellátásáról, együttműködve a 
településen meghatározó szerepet betöltő gazdasági, civil, egyházi- és egyéb szervezetekkel, biztosítsa a  
mélyszegénységben élő, a romák, a gyermekek , a nők, az idősek és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, az 
egyenlő bánásmód elvét, valamint a meglévő esélyegyenlőtlenségek csökkentését megfelelő 
intézkedésekkel.  
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Bocskaikert település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

  

http://www.bocskaikert.hu/


 
A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011 (XII.27.) Korm. rendelet 1.§. (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő csoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a 
településen. 

E mellett célunk meghatározni az e célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

Továbbá célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 
melyek fejlesztésére szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP Intézkedési 
Terve (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 HEP Fórumot. 



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.) 

 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. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A program elkészítésénél figyelembe vettük továbbá azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek a település 
szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak: 

 

 Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a 
pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól 

 Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a 
gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól 

 
• Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.18.) önkormányzati 

rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról7 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel írta/írja elő a gazdasági 
program elkészítését, elfogadását. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetősséggel összhangban, a helyi társadalmi, 
környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program célja a lakosság életminőség 
javításához szükséges önkormányzati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat saját és a külső eszközök 
felhasználásának optimalizálásával végez.  
 
Támaszkodunk a település környezetvédelmi programjára, település rendezési tervére, valamint a 
településfejlesztési koncepcióra. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Bocskaikert Község a Hajdúhadházi Járáshoz tartozó település. A Járás a legkisebb területű és lélekszámú 
Hajdú-Bihar megyében és az egyik legkisebb Magyarországon is. A közszolgáltatások jelen vannak mind a 
három településen. A közigazgatás járási szintre integrált feladatai Hajdúhadházon érthetőek el, illetve 
vannak olyan feladatkörök, melyek Debrecenben. 

A megyeszékhely jelentős piaci és foglalkoztatási potenciált jelent a település és a járáshoz tartozó másik két 
város számára. A megvalósult elkerülő út (354. sz. út) bekapcsolása a 4. számú főútba jelentős összekötetést 
biztosít a már korábban megépült M35-ös autóúthoz.  

A települések közötti kapcsolatteremtést az esetek többségében a közös múlt (1990. előtt egy településhez 
tartozott a mostani Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás), a részben közös problémák megoldásának igénye, 
valamint a közös feladatok hozzák létre. 
 
 

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

 

A program elkészítéséhez a 2011-es népszámlálás adatai jelentették az alapot kiegészítve a Polgármesteri 
Hivatalban rendelkezésre álló nyilvántartásokkal, valamint egyéb szervek adatgyűjtéseivel. 

Az adatgyűjtés során sajnos sok hiányosság volt tapasztalható, illetve az adatok rendszerezését tekintve is 
eltértek a programban felhasználni szükséges adatoktól. Nincsenek megfelelő adatok a foglalkoztatás 
területén valamennyi célcsoportra vonatkozóan. A rendelkezésre álló adatok más szempontrendszer alapján 
szűrik az információkat, ezért nehézkes a lakosság esélyegyenlőségének hiteles elemzése. Az adatgyűjtés 
során tapasztalható, hogy bizonyos célcsoportok tekintetében csak egyes kérdésköröket érintve szerezhetők 
be adatok, pedig egy szélesebb körű információszerzés már nem jelentene problémát. 
 
  



3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek 
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség, 
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyerekszáma, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg 
leginkább.  
Az alacsony jövedelműek bevételének számottevő része származik a pénzbeli juttatások rendszeréből. Az 
inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, valamint nyugdíj előtt 
álló személyek. 
Községünkben tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a 
tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a helyi munkalehetőségek hiánya.  
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők 
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind 
a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében 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. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
 

A) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A 15-64 év közötti lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma összességében a 2008-as 214 
főhöz képest 2009-ben 294 főre emelkedett, a 2008-as 10,2%-os arányuk 14%-os volt. A nemek közötti 
különbségek nem számottevőek, a 2009-es magasabb arány a férfiakra volt erőteljesebben jellemző.  
A településen a közeljövőben nem számolhatunk nagyobb munkahelyteremtő beruházásokkal, így 
munkalehetőségek sem teremtődnek.  
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 

 
15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2008 1022 1058 2080 100 9,7 114 10,7 214 10,2 

2009 1028 1061 2089 126 12,2 168 15,8 294 14 

2010 1050 1080 2130 138 13,1 160 14,8 298 13,9 

2011 1061 1070 2131 123 11,5 145 13,5 268 12,5 

2012 1077 1091 2168 124 11,5 149 13,6 273 12,5 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti megoszlásából kitűnik, hogy a legkevesebb nyilvántartott 
álláskereső a 20 éves és fiatalabb, illetve a 61 év feletti korosztályból kerül ki.  
 
 
A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 18-29 éves korosztály körében 2010-et követően szinte a 
felére csökkent, majd 2012-ben csaknem megkétszereződött. 
 



 
 
 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

 
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 7,9%, amely viszonylag csekély mértékű.  
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  
15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen 
15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 
általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1891 934 957 1740 835 905 151 7,9 99 10,5 52 5,4 

2011 2560 1297 1263 2474 1244 1230 86 3,3 53 4 33 2,6 

Forrás:  KSH Népszámlálás 
 
 

c) közfoglalkoztatás 

 
Bocskaikertben 2012. évben 74 fő vett részt közfoglalkoztatásban. A foglalkoztatás az önkormányzat által 
fenntartott intézményeiben, valamint közterületeken zajlottak. A közfoglalkoztatásba bevont személyek 
életszínvonala jelentős mértékben javult, azonban a tényleges hosszú távú foglalkoztatást nem pótolja. 
Fontos, hogy a helyi közösség számára is hasznos, értékteremtő tevékenységeket lássanak el.  
 
Az Önkormányzat 2015. évben 122 főt vont be közfoglalkoztatásba. 8 
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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.) 

 
 
Községünkben gyár, üzem nem működik, csak kisebb vállalkozások vannak. A vállalkozások általában családi 
vállalkozások, alkalmazottakat kevés számban foglalkoztatnak. Az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. 
a lakosság nagyobb része a 15 km-re lévő megyeszékhelyre, Debrecenbe jár el dolgozni.  
A közlekedés megfelelő, átlagosan 30 percente járnak autóbuszok, amelyek átlagban ugyanennyi idő alatt 
beérnek Debrecenbe. Mivel a Záhony-Budapest vasútvonal is a településen halad keresztül, így vonattal is 
tudnak közlekedni a lakosok, mely óránként közlekedik és 15 perc alatt a megyeszékhelyen van.  
A szomszédos 5km-re lévő Hajdúhadház munkahelyet csekély számban biztosít. a lakosság egy része a 10 km-
re lévő Tégláson üzemelő Hajdúsági Zrt.-nél dolgozik. Az utóbbi években a gyárban történő leépítések a 
bocskaikerti lakosokat is érintették. Téglásra és Hajdúhadházra kiépített kerékpárúton is el lehet jutni.  
  

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Kifejezetten csak a fiatalok foglalkoztatását segítő programokról a településen nincs információnk. 
Közfoglalkoztatásba próbáljuk őket bevonni.  
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
2012. évben a regisztrált munkanélküliek 9,1%-ának nem volt 8 általánosnál alacsonyabb végzettsége volt.  
Településünkön a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének javítására felnőttképzési program először 
2013. évben valósult meg. a képzésre 20 főt vont be a Munkaügyi Kirendeltség. A képzés a Türr István Képző 
központ közreműködésével valósul meg.   
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
Lehetőség szerint közfoglalkoztatás által biztosítjuk számukra a munkalehetőséget. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az önkormányzat a foglalkoztatás során szem előtt tartja a diszkrimináció tilalmának érvényesülését. Nincs 
tudomásunk olyan esetről, hogy a településen működő munkaadót az álláskeresőket hátrányos 
megkülönböztetésben részesítették volna. 

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

támogatások 

 

Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 
természetbeni ellátási formák adhatók: 
 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély. 

 egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, 
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

 Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 
 

Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, családok 
vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok felszámolásához. A fent felsorolt 
támogatási formák közül a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a 
rendszeres szociális segély érdemel kiemelést, mivel ezek fordulnak elő leggyakrabban településünkön. 



 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 244 16 6,55 
2008. 2. negyedév 224 7 3,1 

2008. 3. negyedév 193 9 4,6 

2008. 4. negyedév 229 17 7,4 

2008. átlag 222,5 12,25 5,5 

2009. 1. negyedév 238 12 5,04 
2009. 2. negyedév 259 10 3,86 

2009. 3. negyedév 294 17 5,78 

2009. 4. negyedév 298 17 5,7 

2009. átlag 272,25 14 5,14 

2010. 1. negyedév 299 16 5,35 

2010. 2. negyedév 272 12 4,41 

2010. 3. negyedév 287 21 7,31 

2010. 4. negyedév 287 16 5,57 

2010. átlag 286,25 16,25 5,67 

2011. 1. negyedév 323 24 7,43 

2011. 2. negyedév 245 17 6,93 

2011. 3. negyedév 271 16 5,9 

2011. 4. negyedév 251 4 1,59 

2011. átlag 272,5 15,25 5,59 

2012. 1. negyedév 313 4 1,27 
2012. 2. negyedév 292 5 1,71 

2012. 3. negyedév 279 4 1,43 

2012. 4. negyedév 273 4 1,46 

2012. átlag 289,25 4,25 1,46 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  



3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2008 214 31 14,5 

2009 294 60 20,4 

2010 298 41 13,7 

2011 268 30 11,2 

2012 273 13 4,7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008 133 6,3 n.a. n.a. 

2009 40 1,9 n.a. n.a. 

2010 22 1,03 n.a. n.a. 

2011 23 1,07 n.a. n.a. 

2012 16 0,7 251 91,9 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Településünkön a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma meghatározó mértékű.  
 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

a) bérlakás-állomány 

 
Bérlakás-állomány településünkön nincs. 
 

b) szociális lakhatás 

 
Településünkön szociális lakás nincs. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Településünkön a külterületeken több egyedülálló személy és család él nem lakáscélú ingatlanban. Ezek az 
ingatlanok elsősorban gazdasági épületek, szerszámtartónak épült építmények.9 
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d) elégtelen lakhatási körülmények 
 
Településünkön 2015. évben 12 fő élt elégtelen lakhatási körülmények között. Legtöbbjük 
hajléktalanszerű életvitelt folytat.10 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Egyik legjelentősebb eleme a normatív lakásfenntartási támogatás, amelyben a településünkön 2012. évben 
242 fő részesült. 
 
2015. évben települési lakásfenntartási, települési lakásfenntartási támogatásban 232 fő részesült.11 
 
2015. évben szociális tüzifa támogatásban 230 család részesült.12 
 
 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
Hajléktalanság 

2008 171 0 

2009 157 0 

2010 180 0 

2011 257 0 

2012 242 0 

2013 230 12 

2014 246 12 

2015 232 1213 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 

f) eladósodottság 

 
A tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan növekszik a közüzemi szolgáltatók hátralékkal 
rendelkező lakosok száma.  
 

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

 

A külterületeken az infrastrukturális ellátottság nem kielégítő, hiányzik a csatornázás. A Monostordűlőben 
élő lakosok kiépített kerékpárúton tudják megközelíteni a település központját. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
A szegregáció fogalmát a hazai szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az 
ebből következő intézményi – Magyarországon jellemzően az oktatás területén jelentkező – 
elkülönüléssel/elkülönítéssel kapcsolatban használja. 
 
Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi rétegek, 
etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a jövedelmi viszonyok 
és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. 
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Községünkben szegregátum nem található.  
 
 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 

 
Községünkben szegregátum nem található. 
 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Községünkben szegregátum nem található. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Településünkön az egészségügyi ellátás biztosított. 1 vállalkozó háziorvos, valamint 2 védőnői körzet 
működik. Ezen kívül egy fogorvos is ellátja a településen élő arra rászoruló személyeket. A hétvégi orvosi 
ügyeletet Hajdúhadház látja el. Településünkön 1 gyógyszertár is működik. Szakorvosi ellátást Debrecenben 
lehet igénybe venni. 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett 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 0 014 
Forrás: KSH Tstar 

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

hozzáférés 

 
A körzeti orvosi rendelőkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik a lakosság, ill. a gyermekek 
ellátása, amennyiben szükséges a Debrecenben található megfelelő szakellátásra utalják az érintetteket. A 
családi napköziben, óvodában és iskolában a védőnők közreműködésével rendszeresen vizsgálják a 
gyermekeket, a szükséges és előírt védőoltásokat időben megkapják.  
Minden évben 3 napon keresztül mobil szűrőautó segítségével tüdőszűrést végeznek, az ÁNTSZ 
mammográfiás vizsgálatot szervez. A Vöröskereszt évente egy lakalommal véradást is szervez.   
 A felhívások a település honlapján, valamint a helyi hirdetőtáblákon közzétételre kerülnek. 
 
A Magyar Vöröskereszt 2015. évben 3 alkalommal szervezett véradást.15   
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz a debreceni járóbeteg szakellátásokon juthatnak hozzá az arra 
rászorulók. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Településünkön a Sápex-Duett Kft. látja az óvodások, iskolások étkeztetését. Az ételeket az iskolában 
található konyhán készítik el, az egészséges táplálkozás feltételeinek megteremtését figyelembe véve.  
  



e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Az iskolában fociedzéseken vehetnek részt az erre igényt tartó gyermekek. A felnőttek iskolai tanítási időn 
kívül kibérelhetik a tornatermet sportfoglalkozások megtartására.  Az önkormányzat tulajdonában van egy 
sportpálya, ahol közlekedési táborokat is szoktak szervezni a gyermekek számára.   

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ végzi a szociális feladatokon belül a személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatásokat: így a házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést, 
családsegítést és a tanyagondnoki szolgáltatást. 16 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 
Nincs adat. 
 

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

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai keresik az adható támogatási lehetőségeket az arra 
rászorulóknak.  
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az EU Élelmiszersegély program keretében 2013-ban 2 alkalommal 
biztosított lehetőséget arra, hogy a településünkön rászoruló egyének, családok élelmiszercsomagban 
részesülhessenek. 
 
Az EU élelmiszercsomag mellett a Magyar Vöröskereszt is segítette a településünket, melyből 2013. 
májusában 167 fő részesült. 
Az önkormányzat 2013-ban 300.000.- Ft értékben 2 alkalommal - húsvét, karácsony – 123 csomag 
kiosztásával támogatta településünk legrászorultabb családjait.     
 
Önkormányzatunk 2015. évben a Bursa Hungarica 2016. évi Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 
csatlakozott, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását támogassa. E pályázat 
keretében 8 fő részére 10 hónap időtartamra havi 3.000.- Ft összeget állapított meg a Képviselő-testület 
Szociális-Bizottsága. 17 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Az Önkormányzat a Bocskaikerti humánszolgáltató Központtal, óvodával, iskolával közösen együttműködve 
szervezi az év legfontosabb eseményeihez kapcsolódó rendezvényeket, ünnepségeket, melyen minden lakos 
ingyenesen részt vehet. Mivel nincs Művelődési ház, ezért az iskola közösségi termét, valamint az iskola 
melletti füves területet használják erre a célra.     
 

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

 

Településünkön egymással kulturáltan együtt élni tudó emberek közössége él. Etnikai konfliktusok nincsenek. 
 

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

 

 A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ adományozásokat szervez a községben.  
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
Roma nemzetiségi önkormányzat nincs a településen. 
 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma 
alacsony 

közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok figyelése, 
lehetőség esetén a pályázat benyújtása 

 
  



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

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

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

 
Településünkön a lakosságon belül a gyermekek aránya évről évre csökkenő tendenciát mutat. Míg 2001-ben 
a 0-14 éves korú gyermekek száma még 500 fő volt, 2012-ben 496 fő. 
A gyermekek arányának csökkenését mutatja az ún. öregedési index is, mely 2008-ban 46,15 % volt, 2012-

ben már 60,6 %. Az országos statisztikai adatok szerint a népesség száma az elmúlt évben is csökkenő 

tendenciát mutat, melyet az évről évre csökkenő szülési kedvvel magyaráznak a szociológusok. Ez a tendencia 

az elmúlt években, Bocskaikertben is megfigyelhető volt.  

 
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván a vizsgált 
időszakban (2013. január 1-jétől a járási hivatalok hatásköre). A jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a 
szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét 
megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. 
Településünkön a védelembe vett gyermekek száma csökken, 2010. évben 20 gyermek volt, mely 2011 évre 
14 főre csökkent. A veszélyeztetett kiskorúak száma 2010. évben 56 gyermek, míg 2011. évben ez a szám 43- 
főre csökkent, viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy vannak olyan esetek, amelyek rejtve 
maradnak. 
 

Év 

18 év 

alattiak 

száma a 

népességb

en 

védelembe vett 18 

év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 

száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 765 18 3 42 

2009 742 17 5 54 

2010 766 20 3 56 

2011 745 14 19 43 

2012 745 17 2 60 

2013 750 23 13 71 

2014 745 24 6 72 

2015 745 20 2 6418 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

év 

 Rendszeres 
gyermekvédelm

i 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelm

i 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 

 

242 5 1 0 25 

2009  250 5 1 0 21 

2010 
 

287 5 1 0 14 

2011 

 

215 7 1 0 18 

2012  253 2 1 0 8 

2013 

 

262 0 1 0 17 

2014 

 

223 0 0 0 0 

2015  207 0 0 0 019 

 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási 
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. A kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy 
főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes 
jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  
 
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években, azonban még mindig 
nem mindenki veszi igénybe, aki jogosult lenne rá. A Családsegítő Szolgálat munkatársai igyekeznek a 
kedvezményekről tájékoztatni a rászoruló családokat.  A támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi 
támogatások jogosultságához kötődik.  
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Bocskaikert minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás- és általános iskoláskorú 
gyermek ingyenesen jut hozzá a napi háromszori étkezéshez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő középiskolás korú gyermekek 50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak. Amely 
családban a gyermekek száma három vagy annál több, ott a kedvezményre való jogosultságtól függetlenül az 
óvodáskorú valamint a 1-13. évfolyamon tanuló gyermek szintén 50 százalékos mértékű kedvezményes 
étkezésre jogosult. Ingyenes tankönyvellátásban 2012-ben 253 fő részesült.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma az elmúlt évek során nagy számban nem 
változott, hasonló létszámban van megállapítva a kedvezmény. A tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 
száma alacsony, számuk évről évre csökken.  
Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására több esetben a családi napközi térítési díjának 70 
%-os átvállalása, valamint buszbérlet támogatás miatt került megállapításra.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Településünkön 297 gyermek étkezik, ebből 114 gyermek részesül iskolai étkeztetésre vonatkozó 50 %-os 
térítési díjkedvezményben, 38 gyermek ingyen étkezik. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező óvodások, általános iskolások a településen nincsen. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön szegregált, telepszerű lakókörnyezet nem található. 
 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 146 

2009 1 139 

2010 2 67 

2011 2 75 

2012 2 76 

2013 2 117 

2014 2 116 

2015 2 11420 

 
Községünkben egészségügyi alapellátás keretében a területi védőnői ellátás 2 körzetben látja el a 

feladatát. Az egészségfejlesztő programsorozathoz kapcsolódva a védőnői szolgálat hetente 1 

alkalommal ingyenes mozgásprogramot biztosít a túlsúlyos kismamák és anyukák részére az óvoda 

tornatermében. 2015-ben a gyermekszületések száma 21 fő volt. Összesen 33 várandós anyát vett 

gondozásba a védőnői szolgálat.21  

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A településen a háziorvos által ellátott esetek száma évi 13-14 ezer között van. 
 

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

 
A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a védőnő, a szülők és az óvoda kapcsolata alapján 
figyelik a gyermek fejlődését, mely rögzítésre kerül. A speciális ellátás helyben biztosított. Gyógypedagógus 
biztosítja a gyermekek fejlődését biztosító korai fejlesztést. Az óvodai nevelés során folyamatosan 
figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, ezt dokumentálják. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
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A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermekjóléti szolgálat egyik legfontosabb 

feladata a preventív gyermekvédelemben az észlelő- és jelzőrendszer kiépítése és működtetése. A szolgálat 

a gyermek bántalmazásával, elhanyagolásával vagy egyéb veszélyeztetettségével kapcsolatos információt 

elsősorban a jelzőrendszer tagjaitól vagy egyéb jelzésből, bejelentésből, illetve hivatalból észleli. A 

jelzőrendszer tagjaival az együttműködésnek több formája valósul meg, célja a gyermekek 

veszélyeztetettségének feltárása, időben történő észlelése, így a probléma hatékony kezelése. 

 A gyermekjóléti szolgálat kiépítette és működteti a településen az észlelő- és jelzőrendszert. A 

jelzőrendszer tagjaival legalább kéthavonta, tervezett módon, előre meghatározott témakörben szakmaközi 

megbeszélést tartunk. A jelzőrendszer tagjai között már évek óta jól együttműködő, összehangolt, folyamatos 

munka van. A kapcsolattartás szóban, írásban és személyes találkozások, közös családlátogatások alkalmával 

is megvalósul. A jelzőrendszeri tagok közül a Védőnői Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálattal van 

napi kapcsolattartás, mely a szolgáltatások egy helyen történő elhelyezéséből is fakad. Gyakran tesznek közös 

családlátogatásokat is.   

 2013-ben az előző évhez képest 26 % - kal csökkent a jelzések száma. Összesen 57 jelzés érkezett, 

melyből 48 írásban, 9 pedig szóban. 

A jelzések 50 % -a (28 jelzés) közoktatási intézményektől származik, melyből 17 általános iskolából és 11 

pedig középfokú oktatási intézményből. A jelzések nagy része igazolatlan mulasztásokról érkezik, bár az idei 

évben több alkalommal érkezett olyan jelzés, mely a gyermekek oktatási – nevelési intézményekben 

tanúsított magatartásbeli problémájával, beilleszkedési nehézségével illetve a szülő által tanúsított nem 

megfelelő magatartással volt kapcsolatos (pl. kötelező pénzbeli hozzájárulás meg nem fizetése, alkoholos 

állapotban megy a szülő gyermekéért). 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: 

 Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak 

érdekében, hogy a kialakult probléma, a gyermek veszélyeztetettsége megszűnjön, illetve a 

jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt, a 

segítségnyújtást, melyet a család elvállal. 

 Hatóság által kötelezett formában, védelembe vétel keretein belül, amennyiben a család a felajánlott 

segítséget nem fogadja el, illetve az alapellátás keretein belül végzett családgondozás nem vezetett 

eredményre, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható. 

 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást biztosít a szülőknek, a 

gyermeknevelési körülmények megteremtéséhez, javításához, a szülő és gyermeke közti kapcsolat 

helyreállításához. 

 

 

A gyermekjóléti szolgálat 2013 – ban újként kezelt eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: 
 

Önkéntes 0 

Szülővel közösen 5 

Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett 0 



Jelzőrendszer által kezdeményezett 15 

Együttműködésre hatóság által kötelezett 8 

A gyámhatóság által kezdeményezett 3 

Összesen 31 

 
Gondozási feladat a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  
 
A gyermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma: 
 

 2013 

Alapellátásban 
történő gondozás: 

35 gyermek, 24 család 

Védelembe vétel alatt állt 23 gyermek, 9 család  

Szakellátásban lévő gyermekek száma 12 gyermek, 3 család 

Utógondozás 1 gyermek/1 család 

Ideiglenes hatályú elhelyezés  nem történt  

Családba fogadás 1 gyermek/1 család (alapellátás keretein belül 
gondozott) 

Utógondozás 1 gyermek/1 család (védelembe vétel alatt is áll) 

Alapellátásból családok átmeneti 
otthonába került  

nem történt 

Összesen: 71 gyermek, 37 család 

 

 2014 

Alapellátásban 
történő gondozás: 

29 gyermek, 19 család 

Védelembe vétel alatt állt 24 gyermek, 11 család  

Szakellátásban lévő gyermekek száma 19 gyermek, 5 család 

Ideiglenes hatályú elhelyezés  nem történt  

Családba fogadás 1 gyermek/1 család (alapellátás keretein belül 
gondozott) 

Utógondozás - 

Alapellátásból családok átmeneti 
otthonába került  

nem történt 

Összesen: 72 gyermek, 35 család22 

 
 

 2015 

Alapellátásban 
történő gondozás: 

26 gyermek, 19 család 

Védelembe vétel alatt állt 20 gyermek, 10 család  

Szakellátásban lévő gyermekek száma 18 gyermek, 5 család 

Ideiglenes hatályú elhelyezés  nem történt  

Családba fogadás 1 gyermek/1 család (alapellátás keretein belül 
gondozott) 

Utógondozás - 

Alapellátásból családok átmeneti 
otthonába került  

2 gyermek/ 1 család (védelembe vett) 

Összesen: 64 gyermek, 34 család23 

 
e) gyermekvédelem 

 
A gyermekjóléti szolgálat kiépítette és működteti a településen az észlelő- és jelzőrendszert. A jelzőrendszer 

tagjaival legalább kéthavonta, tervezett módon, előre meghatározott témakörben szakmaközi megbeszélést 
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tartunk. A jelzőrendszer tagjai között már évek óta jól együttműködő, összehangolt, folyamatos munka van. 

A kapcsolattartás szóban, írásban és személyes találkozások, közös családlátogatások alkalmával is 

megvalósul. A jelzőrendszeri tagok közül a Védőnői Szolgálattal, valamint a Családsegítő Szolgálattal van napi 

kapcsolattartás, mely a szolgáltatások egy helyen történő elhelyezéséből is fakad. Gyakran tesznek közös 

családlátogatásokat is.   

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A településen sem anyaotthon, sem családok átmeneti otthona, illetve egyéb krízishelyzetben lévőket segítő 
ellátási forma nem működik. A rászorultakat a Képviselő-Testület Szociális Bizottsága átmeneti segélyben 
részesíti. 
  

 

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

 

Településünk csatlakozott a „Tegyünk többet egészségünkért!” elnevezésű kistérségi egészségfejlesztő 

programba. A program keretén belül három betegklub kezdte meg működését: cukorbetegek klubja, szív-és 

érrendszeri betegek klubja, túlsúlyos betegek klubja. A klubfoglalkozások szakmai vezetője Bocskaikert 

háziorvosa. 

Az egészségfejlesztő programsorozathoz kapcsolódva a védőnői szolgálat hetente 2 alkalommal ingyenes 

mozgásprogramot biztosít a túlsúlyos kismamák és anyukák részére az óvoda tornatermében. 

Minden generáció számára igénybe vehető szabadidős programok több alkalommal kerülnek 
megrendezésre. 
 
 

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

 
A helyi általános iskolában, valamint az óvodában, családi napköziben a gyermekétkeztetés biztosított. Ezek 
az ellátások csak hétköznap, iskolai, óvodai időben vehetők igénybe. Nyári gyermekétkeztetést pályázat útján 
biztosít az önkormányzat.  
 
Ingyenes tankönyvellátásban 2012. évben 208 fő részesült. 
 

Az önkormányzat 2015. június 16 - augusztus 28. közötti munkanapokon, összesen 53 munkanapon 

keresztül vállalt nyári gyermekétkeztetést, melyben 76 gyermek részére tudott főtt ételt biztosítani.24 

A 2015. évi téli szünidő időtartamára 90 rászoruló gyermek részére, gyermekenként 3.000.-Ft értékű 

élelmiszercsomagot biztosított.25  

 
 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 
Erre vonatkozóan nincs információnk. 

 

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

 
Nyári gyermekétkeztetés biztosít az önkormányzat pályázat útján. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 

lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Bocskaikertben az óvodába beíratott hátrányos helyzetű gyermekek száma 35, az iskolába beíratott 
hátrányos helyzetű tanulók száma 134 fő. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodában 3, 
az iskolában 28 fő.  SNI tanulók száma 3 fő.  
 
Településünkön az oktatási intézmény nagy gondot fordít a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre, 
tanulókra, így a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre, tanulókra, valamint a sajátos 
nevelési igényű és tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre tanulókra.  
 

Az általános iskola komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésével a fogyatékossággal élő 

tanulók közoktatási lehetőségei, esélyegyenlőségei biztosítottá váltak.  

 

Az akadálymentesítés megvalósítása során elkészült: 
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, 
- 1 db lift, 
- 1 db rámpa korláttal, csúszásmentes felülettel, eltérő színű vezetősávval,  
- 1 db színkódolt információs tábla, tapintható alaprajzzal, feliratokkal, Braille írással is, 
-3dbakadálymentes mosdó, vizesblokk, 
-2db fix indukciós hurok, 
- 1 db mobil indukciós hurok, 
- Közlekedő kereszteződéseknél tájékozódást, és eligazítást segítő táblák, piktogramok,  
- Minden érintett helyiségen kontrasztos számozás, helyiségmegnevezés Braille írással is 
- 1 db olvasó TV gyengénlátók számára, 
- 1 db Jaws for Windows magyarul beszélő program vakok és gyengénlátók számára, 
- 1 db Magic for Windows nagyítóprogram gyengénlátók számára. 
 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő foglalkozásokat szerveznek. (mell.4.4.5. sz. 
táblázat) 
 

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

 
Az óvodai pedagóguslétszám és a nevelő-oktató munkát segítők létszáma a törvényi előírásoknak megfelelő, 
hiányzó létszám nincs megjelölve. 
 
Az iskolában a pedagógusok száma szintén megfelelő, hiányzó létszám itt sincs megjelölve. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Az óvodába beíratott gyermekek száma 97 fő, ebből hátrányos helyzetű 36, halmozottan hátrányos helyzetű 
2 gyermek. 
 
Az iskolai tanulók összlétszámából hátrányos helyzetű gyermekek száma 135, halmozottan hátrányos 
helyzetű 28 gyermek. 
 

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

 
Bocskaikertben egy általános iskola működik, ezért helyi intézmények összehasonlítására nincs mód.  
A kompetenciamérés 2010., 2011., 2012. év adatai szerint a 6. és 8. évfolyam szövegértés eredményei, 
valamint matematika eredményei majdnem elérik az országos átlagot.  



 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az iskolában alapfokú művészetoktatás történik, azonban hátránykompenzáló programok szervezéséről nincs 
adat. 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nem 
mindenki veszi igénybe 

Szülők tájékoztatása a kedvezménnyel járó további 
támogatásokról 

 
  



 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A munkavállalási korú nők száma az elmúlt években kismértékben növekedett, azonban kisebb mértékű a 
munkavállalási korú férfiak számához viszonyítva.  
 

 
 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Az elmúlt években a közfoglalkoztatási programokba egyre több nő került kiközvetítésre.  
A 2012. évi közfoglalkoztatási programba bevontak száma közül 56 %-a nő volt, akik az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben láttak el kisegítői feladatokat. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Nincs adat. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A foglalkoztatás területén nőket érintő hátrányos megkülönböztetésről tudomásunk nincs. 
 

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.) 

 
Az óvoda épülete 2009. évben bővítésre került, mely során több lett a férőhely. 2011. évben megnyílt a 
Mazsola és a Csillagvirág Családi Napközi, ahol 14 gyermeket tudnak fogadni, ami által javultak a nők 
munkaerőpiacra történő visszakerülésük.   
  



5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Településünkön 2008 és 2009. évben egy védőnő látta el az anya-és gyermekgondozást. A megnövekedett 
gyermeklétszám viszont indokolta a második védőnői körzet kialakítását.   
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Erre irányulóan nincs adat. 

 

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

 

Településünkön anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A 7 fős Képviselő-testület munkájában 1 nő aktívan részt vesz.  
 

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

 
A nőket érintő munkanélküliség kevesebb létszámban van jelen a férfiakéhoz viszonyítva. Lehetőséghez 
mérten közfoglalkoztatásba történő bevonásuk kezdeményezése. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem áll rendelkezésre adat a 8 általános, vagy annál 
kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező 
munkanélküli nők létszámáról.   

Tájékozódás a munkanélküli nők iskolai 
végzettségéről.  

 
  



 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Bocskaikertben a nyugdíjasok száma 2008. óta kismértékben emelkedett. Arányaiban a nők száma magasabb. 
 

 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Nincs adat. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Nincs adat. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A településen élő idősek foglalkoztatásáról nincs adatunk, információnk. Az 55. életévüket betöltött 
regisztrált munkanélküliek száma évről évre növekszik, mely a 6.2.3. sz. tábla alapján is jól látható. 

 

 
 



6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az időseknek is - mint a településen élő többi lakos számára - is biztosított az egészségügyi és szociális 
szolgáltatások igénybevétele. A nappali ellátásban részesülő 64 évesnél idősebbek száma az utóbbi két évben 
nem emelkedett. 
 

 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Településünkön minden generáció számára, így az idősek részére is számos szórakozási, kikapcsolódási 
lehetőséget adtak a településen megrendezésre kerülő programok. 

 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Nincs adat. 

 
  



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

 

Az önkormányzati fenntartásban lévő Idősek Klubjában számos napközbeni programon vehetnek részt az 
idősek. Ilyenek például: főzés, szalonnasütés, csigakészítés, kertészkedés, éneklés énekkar szerveződésén 
belül, vetélkedő, egészségügyi szűrőprogramok.  

 

2015. évben minden 70 éven felüli személy (230 fő) részére 3000.- Ft értékű élelmiszercsomag biztosítása.26 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek életkörülményeiről nincsenek adatok.  Tájékozódás az idősek életkörülményeiről a 
kérdőívek segítségével.  

 
  

                                                           
26 Megállapította a 2016. évi felülvizsgálat 



7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

közfoglalkoztatás) 

 
A fogyatékkal élők foglalkoztatásáról nincs adatunk. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nincs adat. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Nincs adat. 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Nincs adat. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Bocskaikertben a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése nem megoldott. Az általános iskola, óvoda 
épülete akadálymentesített. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettségét mutatja be az alábbi táblázat 

 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk
-ciós 

hurok 

Tapin
t-ható 
infor-
máció 

Jel-nyelvi  
segítség 

 

 
oktatási intézmények 
 
alapfok 

igen igen igen igen igen igen igen igen 

Egészségügyi 
intézmények 
alapellátás 

nem nem nem nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

nem nem nem nem nem nem nem nem 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

nem igen igen igen nem igen igen igen 

 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 



 
Nincs adat. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
 Bocskaikertben a közterületek akadálymentesítése nem megoldott.  
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Településünkön ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti ellátást 
nyújtó intézmény nem működik. 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Nincs adat. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A Polgármesteri Hivatal épülete nem 
akadálymentesített. 

Pályázati források segítségével új hivatal építése, 
mivel a jelenlegi épületet nem lehetséges 

akadálymentesíteni. 

A fogyatékkal élők életkörülményeiről, 
foglalkoztatottságukról nincsenek adatok. 

Tájékozódás a fogyatékkal élők 
életkörülményeiről, foglalkoztatottságukról 

kérdőívek segítségével.27 

 
  

                                                           
27 Megállapította a 2016. évi felülvizsgálat 



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.) 

 
A kulturális feladatok ellátásában részt vesznek az Önkormányzat intézményei és a településen működő 
civil szervezetek, s a történelmi egyházak: 
 

 Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány  

 Kertbarátkör 

 Activus Egyesület 

 Bocskaikerti Polgárőr Egyesület 

 Egyházaink Vértanuinak Emléktemploma Alapítvány 
 
 

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

 
Az önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik.  
 

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

 
Bocskaikert Községi Önkormányzata a Hajdúhadházi Járási Hivatallal együttműködik, különös tekintettel a 
közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási díj, egészségügyi hozzájárulás megállapítására vonatkozóan.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Az önkormányzat nemzetiségi önkormányzattal nem rendelkezik. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége helyi közösségi élet 
támogatása, kulturális és egyéb közösségi programok, események szervezése, támogatása. 
 

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

 
For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nincsenek. 
  



 
 

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 

 
 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési és szociális szakemberek. Módszere a személyes kapcsolattartás az esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a program tervezet véleményezésére 

koncentrálódott. A tervezet az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.bocskaikert.hu oldalon 
közzétételre kerül, így a lakosok is véleményt mondhatnak. A honlapon az elfogadott dokumentum 
hozzáférhető lesz, mely alapján az esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így 
biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.     

 
A program elkészítésének folyamatába bevont partnerek: 

- Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
- Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ 
- Mazsola és Csillagvirág Családi Napközi 
- Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola 
- Napsugár Óvoda 
- Háziorvosok 
- Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 
- Polgárőrség 
- Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

 
A bevont partnerek adatszolgáltatással, javaslatokkal járultak hozzá a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elkészítéséhez. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program minél szélesebb körben történő nyilvánosság biztosítása szükséges. A 
Programot intézkedések hatékony megvalósulása érdekében Bocskaikert Községi Önkormányzat a település 

hivatalos honlapján (www.bocskaikert.hu), valamint a helyi, nyomtatott kiadványában (Bocskaikerti 
Hírek) közzéteszi, illetve kétévente nyílt testületi ülést szervez. A lakosoknak lehetőségük van a tervvel 
kapcsolatban véleményt nyilvánítani. 

 

 

 

http://www.bocskaikert.hu/
http://www.bocskaikert.hu/


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 közfoglalkoztatásba bevont személyek 
száma alacsony  

közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok 
figyelése, lehetőség esetén a pályázat 
benyújtása 

Gyermekek 
A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt nem mindenki veszi igénybe
  

Szülők tájékoztatása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezménnyel járó 
további támogatásokról 

Idősek 
Az idősek életkörülményeiről nincsenek 
adatok. 

Tájékozódás az idősek életkörülményeiről a 
kérdőívek segítségével.  

Nők 

Nem áll rendelkezésre adat a 8 általános, 
vagy annál kevesebb iskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküli nők létszámáról.  
  

Tájékozódás a munkanélküli nők iskolai 
végzettségéről.  

Fogyatékkal 
élők 

A Polgármesteri Hivatal épülete nem 
akadálymentesített. 

Pályázati források segítségével új hivatal 
építése, mivel a jelenlegi épületet nem 
lehetséges akadálymentesíteni. 

   

 

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 

Közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok 
figyelése, lehetőség esetén a pályázat 
benyújtása 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 
titkárság 

 Munkaügyi Kirendeltség 
Felelős: Jegyző 

Gyermekek 
Szülők tájékoztatása a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezménnyel járó 
további támogatásokról 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztály 

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 köznevelési intézmények vezetői 
Felelős: Jegyző, 
               Bocskaikerti Humánszolgáltató       
               Központ vezetője, családgondozó 

  

Idősek 
Tájékozódás az idősek életkörülményeiről a 
kérdőívek segítségével.  

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
Felelős: B.H.SZ.K. vezetője 



Nők 
Tájékozódás a munkanélküli nők iskolai 
végzettségéről.  

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 
titkárság 

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 Munkaügyi Kirendeltség 

       Felelős: Jegyző 

Fogyatékkal 
élők 

Pályázati források segítségével új hivatal 
építése, mivel a jelenlegi épületet nem 
lehetséges akadálymentesíteni. 

 Fejlesztési ügynökségek 
 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Osztály 
Felelős: polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák is egyenrangú tagjai a település közösségének. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkózzanak az átlag életszínvonalhoz. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek alapfokú oktatását és nevelését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, biztosítva számukra a környezetük védelmét, illetve az aktív 
egészséges időskort. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az esélyegyenlőséget az élet minden területén, kiemelve a 
munkaerőpiacra történő visszaintegrálódást. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására. 
 



Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Közfoglalkoztatásra irányuló pályázatok figyelése, lehetőség esetén a pályázat 
benyújtása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma alacsony  

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

 A regisztrált álláskeresők, FHT-ban részesülők minél nagyobb számban 
közfoglalkozatásba történő bevonásuk 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 pályázatok figyelése, 
 kérelem benyújtása, 
 munkaerő közvetítés megszervezése, 
 foglalkoztatás 

Résztvevők és 
felelős 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal titkárság 
 Munkaügyi Kirendeltség 

Felelős: Jegyző 

Partnerek 
 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal titkárság 
 Munkaügyi Kirendeltség 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 2014. augusztus 01. 
 2015. január 31. illetve folyamatosan 

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

 több munkanélküli személy kapcsolódik be a közfoglalkoztatásba, 
 a bevont személyek életszínvonala a foglalkoztatás által javul 

 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 nem növekszik helyben a foglalkoztatás, 
 nem áll elégséges forrásrendelkezésre a közfoglalkoztatás nagyobb 

mértékű kiterjesztéséhez, 
 továbbra is a szociális ellátó rendszerben maradnak az érintettek 

 

Szükséges erőforrások  Humánerőforrás, pályázati forrás 

 
 
 
Az intézkedés továbbra is szükséges. 28  
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Intézkedés címe: 
Szülők tájékoztatása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel járó további 
támogatásokról 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nem mindenki veszi igénybe.  

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

 A hátrányos helyzetben lévő családok anyagi segítése, a gyermekek 
számára biztosított a napi étkezés. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Szülők tájékoztatása a kedvezmény igénybevételéhez szükséges 
dokumentumokról.   

Résztvevők és 
felelős 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 köznevelési intézmények vezetői 
Felelős: Jegyző, 
               Bocskaikerti Humánszolgáltató       
               Központ vezetője, családgondozó 

 

Partnerek 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 köznevelési intézmények vezetői 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 2014. szeptember 30. és évente folyamatosan, valamint minden év 
szeptember 30. 

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

 Egyre több szülő veszi igénybe a gyermekétkeztetési, ingyenes tankönyv 
kedvezményeket a tanév/nevelési év során. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 
 Hatékony tájékoztatási módszer alkalmazása a szülők felé 

Szükséges erőforrások  Humánerőforrás 

 
Az intézkedés továbbra is szükséges. 29  
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Intézkedés címe: Tájékozódás az idősek életkörülményeiről a kérdőívek segítségével.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek életkörülményeiről nincsenek adatok. 

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

 Naprakész, pontos adatok legyenek az idősek életkörülményeire, 
megélhetésére, egészségügyi, szociális helyzetükre, igényeikre 
vonatkozóan. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása az idősek életkörülményeire, megélhetésére, 
egészségügyi, szociális helyzetükre, igényeikre vonatkozóan. 

 Az időskorúak tájékoztatása a helyben igénybe vehető szociális ellátási 
formákról, igényfelmérés 

Résztvevők és 
felelős 

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
       Felelős: B.H.SZ.K. vezetője 

Partnerek 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása 
2015. december 31. 

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

 Ismertté válnak az idősekkel kapcsolatos adatok, 
 Az érintettek legalább 50%-a ad választ a feltett kérdésekre 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 Az idősek elzárkóznak az adatszolgáltatástól, 
 Hatékony tájékoztatási, meggyőzési módszer alkalmazása 

Szükséges erőforrások 
 Technikai eszközháttér (számítógép, papír, írószer, fénymásolás), melyet 

a Polgármesteri Hivatal biztosít 

 
Az intézkedés továbbra is szükséges, az alábbi módosított határidőkkel: 

- Kérdőív elkészítése és a célcsoporthoz történő eljuttatása 
Határidő: 2017. december 31. 
 

- A beérkezett kérdőívek feldolgozása 
Határidő: 2018.02. 28.  
 

- Adatbázis létrehozása 
Határidő: 2018. március 31.30 
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Intézkedés címe: Tájékozódás a munkanélküli nők iskolai végzettségéről.  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem áll rendelkezésre adat a 8 általános, vagy annál kevesebb iskolai 
végzettséggel rendelkező munkanélküli nők létszámáról.    
 

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

 Naprakész, pontos adatok legyenek a 8 általános, vagy annál kevesebb 
iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküli nők létszámáról.   

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása a 8 általános, vagy annál kevesebb iskolai 
végzettséggel rendelkező munkanélküli nők létszámára vonatkozóan. 

 Az munkanélküli nők tájékoztatása a helyben igénybe vehető szociális 
ellátási formákról, igényfelmérés 

Résztvevők és 
felelős 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal titkárság 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 Munkaügyi Kirendeltség 

       Felelős: Jegyző 

Partnerek 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal titkárság 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
 Munkaügyi Kirendeltség 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása 
              2015. december 31. 

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

 Ismertté válnak 8 általános, vagy annál kevesebb iskolai végzettséggel 
rendelkező munkanélküli nők létszámára vonatkozó adatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 Elzárkóznak az adatszolgáltatástól, 
 Hatékony tájékoztatási, meggyőzési módszer alkalmazása 

Szükséges erőforrások 
 Technikai eszközháttér (számítógép, papír, írószer, fénymásolás), melyet 

a Polgármesteri Hivatal biztosít 

 
 
Az intézkedés továbbra is szükséges, az alábbi módosított határidővel: 
 

- Adatbázis létrehozása 
Határidő: 2017. december 31. 31 
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Intézkedés címe: 
Pályázati források segítségével új hivatal építése, mivel a jelenlegi épületet nem 
lehetséges akadálymentesíteni. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Polgármesteri Hivatal épülete nem akadálymentesített. 

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

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, 
 Pályázatok előkészítése és benyújtásáról döntés a képviselő-testület 

részéről, 
 Nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósítása (közbeszerzési 

eljárások lefolytatása, kivitelező kiválasztása, stb.) a támogatási 
szerződésben foglalt határidő szerint 
 

Résztvevők és 
felelős 

 Fejlesztési ügynökségek 
 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 

       Felelős: polgármester 

Partnerek 
 Fejlesztési ügynökségek 
 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése 
Határidő: folyamatos 

 Pályázatok előkészítése és benyújtásáról döntés a képviselő-testület 
részéről 
Határidő: a pályázati kiírásban meghatározott időben 

 Nyertes pályázat esetén a beruházás megvalósítása (közbeszerzési 
eljárások lefolytatása, kivitelező kiválasztása, stb.) a támogatási 
szerződésben foglalt határidő szerint. 
 
 

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

 Akadálymentesített Polgármesteri Hivatal lesz a településen. 
 Érvényesül a fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
 Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása és fenntartása a szolgáltatások 

igénybevételéhez   

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 Nem lesz pályázati kiírás. 

Szükséges erőforrások  Humán erőforrás, technikai eszközháttér, pályázati forrás. 

 
Az intézkedés továbbra is szükséges.32 
 
 

Intézkedés címe: 
Tájékozódás a fogyatékkal élők életkörülményeiről, foglalkoztatottságukról  
kérdőívek segítségével.  
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők életkörülményeiről, foglalkoztatottságukról nincsenek 
adatok. 

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

 Naprakész, pontos adatok legyenek a fogyatékkal élők 
életkörülményeire, foglalkoztatásukra vonatkozóan. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők életkörülményeire, 
foglalkoztatásukra vonatkozóan. 
 

Résztvevők és 
felelős 

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
       Felelős: B.H.SZ.K. vezetője 

Partnerek 
 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Adatbázis létrehozása 
2018. december 31. 

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

 Ismertté válnak a fogyatékkal élőkkel  kapcsolatos adatok, 
 Az érintettek legalább 50%-a ad választ a feltett kérdésekre 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 A fogyatékkal élők elzárkóznak az adatszolgáltatástól, 
 Hatékony tájékoztatási, meggyőzési módszer alkalmazása 

Szükséges 
erőforrások 

 Technikai eszközháttér (számítógép, papír, írószer, fénymásolás), 
melyet a Polgármesteri Hivatal biztosít33 
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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 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Közfoglalkoztatásra 
irányuló pályázatok 
figyelése, lehetőség esetén 
a pályázat benyújtása 

 

A 
közfoglalkoztatásb
a bevont 
személyek száma 
alacsony  

A regisztrált 
álláskeresők, FHT-
ban részesülők 
minél nagyobb 
számban 
közfoglalkozatásb
a történő 
bevonásuk 

Bocskaikert 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
testületének  
a 6/2009. (III.25.) 
KT. számú 
rendelete a 
pénzben, 
természetben és a 
személyes 
gondoskodás 
keretében nyújtott 
szociális ellátások 
helyi szabályairól 

 

pályázatok 
figyelése, 
kérelem 
benyújtása, 
munkaerő 
közvetítés 
megszervezése, 

foglalkoztatás 

Bocskaikerti 
Polgármesteri 
Hivatal titkárság 
Munkaügyi 
Kirendeltség 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 
2014. augusztus 
01. 

2015. január 31. 
illetve 
folyamatosan 

több munkanélküli 
személy 
kapcsolódik be a 
közfoglalkoztatásb
a, 
a bevont 
személyek 
életszínvonala a 
foglalkoztatás által 
javul 

 

Humánerőforrás, 
pályázati forrás 

több munkanélküli személy 
kapcsolódik be a 
közfoglalkoztatásba, 

a bevont személyek 
életszínvonala a foglalkoztatás 
által javul 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Szülők tájékoztatása a 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezménnyel járó 
további támogatásokról 

  

A rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményt nem 
mindenki veszi 
igénybe. 

A hátrányos 
helyzetben lévő 
családok anyagi 
segítése, a 
gyermekek 
számára 
biztosított a napi 
étkezés. 

10/2006. (VII. 01.) 
KT. számú 
rendelete 
a gyermekek 
védelmével 
összefüggő 
pénzbeli és 
természetben 
nyújtott ellátások, 
valamint a 
személyes 
gondoskodást 
nyújtó ellátások 
helyi szabályairól 

 

Szülők 
tájékoztatása a 
kedvezmény 
igénybevételéhez 
szükséges 
dokumentumokról
.   

Bocskaikerti 
Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási 
Osztály 
Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 
Központ 
köznevelési 
intézmények 
vezetői 
Felelős: Jegyző, 
Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 
Központ vezetője, 
családgondozó 

 

2014. szeptember 
30. és évente 
folyamatosan, 
valamint minden 
év szeptember 30. 

Egyre több szülő 
veszi igénybe a 
gyermekétkezteté
si, ingyenes 
tankönyv 
kedvezményeket a 
tanév/nevelési év 
során. 

Humánerőforrás Egyre több szülő veszi igénybe 
a gyermekétkeztetési, 
ingyenes tankönyv 
kedvezményeket a 
tanév/nevelési év során. 

III. A nők esélyegyenlősége 



1. Tájékozódás a 
munkanélküli nők iskolai 
végzettségéről. 

Nem áll 
rendelkezésre 
adat a 8 általános, 
vagy annál 
kevesebb iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
munkanélküli nők 
létszámáról.   

Naprakész, pontos 
adatok legyenek a 
8 általános, vagy 
annál kevesebb 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
munkanélküli nők 
létszámáról.   

Bocskaikert 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
testületének  
a 6/2009. (III.25.) 
KT. számú 
rendelete a 
pénzben, 
természetben és a 
személyes 
gondoskodás 
keretében nyújtott 
szociális ellátások 
helyi szabályairól 

 

Adatbázis 
létrehozása a 8 
általános, vagy 
annál kevesebb 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
munkanélküli nők 
létszámára 
vonatkozóan. 

Az munkanélküli 
nők tájékoztatása 
a helyben igénybe 
vehető szociális 
ellátási formákról, 
igényfelmérés 

Bocskaikerti 
Polgármesteri 
Hivatal titkárság 
Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 
Központ 
Munkaügyi 
Kirendeltség 
Felelős: Jegyző 

Adatbázis 
létrehozása 
Határidő: 
2015. december 
31. 
Adatbázis 
létrehozása 
Határidő: 2017. 

december 31. 34 
 

Ismertté válnak 8 
általános, vagy 
annál kevesebb 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkező 
munkanélküli nők 
létszámára 
vonatkozó adatok 

Technikai 
eszközháttér 
(számítógép, 
papír, írószer, 
fénymásolás), 
melyet a 
Polgármesteri 
Hivatal biztosít 

Ismertté válnak 8 általános, 
vagy annál kevesebb iskolai 
végzettséggel rendelkező 
munkanélküli nők létszámára 
vonatkozó adatok 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Tájékozódás az idősek 
életkörülményeiről a 
kérdőívek segítségével.  

 

Az idősek 
életkörülményei
ről nincsenek 
adatok. 

Naprakész, pontos 
adatok legyenek az 
idősek 
életkörülményeire
, megélhetésére, 
egészségügyi, 
szociális 
helyzetükre, 
igényeikre 
vonatkozóan. 

Bocskaikert 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
testületének  
a 6/2009. (III.25.) 
KT. számú 
rendelete a 
pénzben, 
természetben és a 
személyes 
gondoskodás 
keretében nyújtott 
szociális ellátások 
helyi szabályairól 

 

Adatbázis 
létrehozása az 
idősek 
életkörülményeire
, megélhetésére, 
egészségügyi, 
szociális 
helyzetükre, 
igényeikre 
vonatkozóan. 

Az időskorúak 
tájékoztatása a 
helyben igénybe 
vehető szociális 
ellátási formákról, 
igényfelmérés 

Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 
Központ 
Felelős: B.H.SZ.K. 
vezetője 

Adatbázis 
létrehozása 

Határidő: 

- 2015. december 
31.  

- -Kérdőív 
elkészítése és a 
célcsoporthoz 
történő eljuttatása 
Határidő: 2017. 
december 31. 

 
- -A 

beérke
zett 
kérdőív
ek 
feldolg
ozása 

Határidő: 
2018.02. 28.  

 
- -

Adatbá
zis 
létreho
zása 

Ismertté válnak az 
idősekkel 
kapcsolatos 
adatok, 

Az érintettek 
legalább 50%-a ad 
választ a feltett 
kérdésekre 

Technikai 
eszközháttér 
(számítógép, 
papír, írószer, 
fénymásolás), 
melyet a 
Polgármesteri 
Hivatal biztosít 

Ismertté válnak az idősekkel 
kapcsolatos adatok, 
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Határidő: 2018. 
március 31.35 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Pályázati források 
segítségével új hivatal 
építése, mivel a jelenlegi 
épületet nem lehetséges 

akadálymentesíteni. 

A Polgármesteri 
Hivatal épülete 
nem 
akadálymentesítet
t. 

A fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségé
nek biztosítása 

KÖZBESZERZÉSI 
SZABÁLYZAT 

 

Pályázati 
lehetőségek 
figyelemmel 
kísérése, 
Pályázatok 
előkészítése és 
benyújtásáról 
döntés a 
képviselő-testület 
részéről, 
Nyertes pályázat 
esetén a 
beruházás 
megvalósítása 
(közbeszerzési 
eljárások 
lefolytatása, 
kivitelező 
kiválasztása, stb.) 
a támogatási 
szerződésben 
foglalt határidő 
szerint 

 

Fejlesztési 
ügynökségek 
Bocskaikerti 
Polgármesteri 
Hivatal Műszaki 
Osztály 

Felelős: 
polgármester 

Pályázati 
lehetőségek 
figyelemmel 
kísérése 
Határidő: 
folyamatos 
Pályázatok 
előkészítése és 
benyújtásáról 
döntés a 
képviselő-testület 
részéről 
Határidő: a 
pályázati kiírásban 
meghatározott 
időben 
Nyertes pályázat 
esetén a 
beruházás 
megvalósítása 
(közbeszerzési 
eljárások 
lefolytatása, 
kivitelező 
kiválasztása, stb.) 
a támogatási 
szerződésben 
foglalt határidő 
szerint. 

 

Akadálymentesítet
t Polgármesteri 
Hivatal lesz a 
településen. 
Érvényesül a 
fogyatékkal élők 
esélyegyenlősége 

Egyenlő esélyű 
hozzáférés 
biztosítása és 
fenntartása a 
szolgáltatások 
igénybevételéhez   

Humán erőforrás, 
technikai 
eszközháttér, 
pályázati forrás. 

Egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosítása és fenntartása a 
szolgáltatások 
igénybevételéhez   

2. Tájékozódás a fogyatékkal 
élők életkörülményeiről, 
foglalkoztatottságukról  
kérdőívek segítségével. 

A fogyatékkal élők 
életkörülményeirő
l, 
foglalkoztatottsá
gukról nincsenek 
adatok. 

Naprakész, pontos 
adatok legyenek a 
fogyatékkal élők 
életkörülményeire
, 
foglalkoztatásukr
a vonatkozóan 

Bocskaikert 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő-
testületének  
a 6/2009. (III.25.) 
KT. számú 
rendelete a 
pénzben, 
természetben és a 

Adatbázis 
létrehozása a 
fogyatékkal élők 
életkörülményeire
, 
foglalkoztatásukr
a vonatkozóan. 
 

Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 
Központ 
Felelős: B.H.SZ.K. 
vezetője 

Adatbázis 
létrehozása 
2018. december 
31. 

Ismertté válnak a 
fogyatékkal 
élőkkel  
kapcsolatos 
adatok, 
Az érintettek 
legalább 50%-a ad 
választ a feltett 
kérdésekre 

Technikai 
eszközháttér 
(számítógép, 
papír, írószer, 
fénymásolás), 
melyet a 
Polgármesteri 
Hivatal biztosít 

Ismertté válnak a fogyatékkal 
élőkkel  kapcsolatos adatok,36 
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személyes 
gondoskodás 
keretében 
nyújtott szociális 
ellátások helyi 
szabályairól 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

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



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

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

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport



Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szőllős Sándor 
polgármester felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

 



A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem 
sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, 
amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
 
 



4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Bocskaikert község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Bocskaikert község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 76/2014. (VII.07.) KT. számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
Bocskaikert Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 



2016. évi felülvizsgálat 
 
 
I. Bocskaikert Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2016. 

évben megtörtént. A HEP Intézkedési terve értékelésre és kiegészítésre került. 
II. Ezt követően Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program felülvizsgálatát 37/2016.(IV. 18) KT. számú határozatával elfogadta. 
 
 
 
Bocskaikert, 2016. április 18. 
 
 
 
 
Baloghné Kiss Judit       Szőllős Sándor 
          jegyző          polgármester 
 
 





HEP elkészítési jegyzék37 
 

NÉV38 HEP részei39 Aláírás40 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Polgármester 
R É 
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Jegyző 
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Óvodavezető 
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Iskola, 
Igazgató 
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Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 

Központ, 
Intézményvezető 
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Mazsola és 
Csillagvirág Családi 

Napközi 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É 
T E 

R É T 
E 
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B.K.Ö. Képviselő-
testületének Szociális 

Bizottsága 
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37 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, 
és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 
38 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
39 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott 
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
40 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


