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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva, Nagyréde Nagyközség 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. 

 

A település bemutatása 

 

Budapestről a 3. számú főúton Gyöngyös, illetve Eger felé haladva, az autópályát a Gyöngyös - 

Nyugati lehajtónál elhagyva, a fővárostól mintegy 70 - Gyöngyöstől kb. 10 km-re, a Nyugati 

Mátra peremén található a település. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Nagyréde védett völgyben, zsákfaluként helyezkedik el. A tiszta levegő, csend - és nyugalom 

hangolja rá a pihenésre, kikapcsolódásra az ideérkező vendégeket. 

A Gyöngyössel nyugatról szomszédos települést a borai tették híressé. A falu azzal emelkedett ki a 

szomszédos települések közül, hogy az itt élők vállalkozó szellemének köszönhetően váltott, s 

elsőként kezdte el a szőlő mellett a keresettebb gyümölcsök termelését, értékesítését. Mára a 

málna, vagy a különböző mirelit áruk épp olyan híresek az országban, mint amilyen jó nevű a falu 

borai: a napjainkban Magyarországról exportált bor egytizede terem a község dűlőin. 

 

A község alapellátását végző intézményei adottak. Az óvoda mellett 16 tanteremben általános 

iskolások tanulnak, és van kettő családi bölcsőde is. Az iskola működtetése és fenntartása átadásra 

került 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Központ részére. A szabadidő eltöltésére A Molnár 

József Művelődési Ház, 10 ezer kötetes önkormányzati könyvtár és sportcsarnok, műfüves 

sportpálya szolgál éjszakai világítással. Ez a községi verseny- és tömegsport centruma. A helyi 

közélet egyik információs fóruma a Nagyrédei Hírlevél című, rendszeresen megjelenő 

önkormányzati kiadvány. Az egészségügyi alapellátást két háziorvos, egy fogorvos biztosítja, 

valamint egy gyógyszertár. A településen védőnői szolgálat is működik. 2016-ban a településen 

kialakításra került a Nagyrédei Gondozási Központ. A rendszerváltás utáni évek önkormányzati 

fejlesztéseinek fő irányát az infrastrukturális fejlesztések adták. Az egyik legfontosabb feladat a 

községi ivóvíz-szolgáltatás mennyiségi és minőségi problémáinak megoldása volt, melynek 

eredményeként 1992-ben átadták az új víztisztító-művet és az új mélyfúrású kutat. Párhuzamosan 

megindultak a községi szennyvízcsatorna-hálózat építésének előkészületei is, mely 1996-ban 

fejeződött be. Az infrastrukturális lefedettség (ivóvíz, áram telefon, kábeltévé, gáz, szennyvíz és 

úthálózat) lényegében teljesnek mondható. 

 

A legjelentősebb gazdasági egységek között van a nemrég komoly válságot sikerrel átvészelt 

"Szőlőskert" (ma Nagyrédei Szőlők Kft., illetve JÁSZ-TÉSZ) borászata és hűtőháza, a megye 

legnagyobb magyar tulajdonú munkaadója. A Jász-Plasztik Kft. is egyre nagyobb területet foglal 

el Nagyréde területén, melynek során sok munkahelyet teremt A nagyrédei lakosok számára is.  

A faluban sok a látnivaló: Nagyréde temploma; a volt földesurak kúriái, a Fáy, a Földváry, a 

Brezovay kastély; a XVIII. század végi és XIX. század eleji népi építkezés néhány megmaradt 

lakóháza. A helyi népi hagyományvilág volt az ihletője az utóbbi évtizedekben a községben 

elhelyezett jelentős műalkotásoknak és festményeknek. Közülük a művelődési ház 
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előcsarnokának falát borító grafittó, a házasságkötő terem színes üvegmozaik falképe Molnár 

József festőművész alkotása, a községháza folyosóján Asztalos Joakim szobra áll. A felsoroltakon 

kívül további látnivalók, szobrok, parkok, helyi amatőr alkotók munkái teszik hangulatossá a falut. 

Nagyréde egyházáról már viszonylag korán, a 14. század első feléből vannak adatok. A felsőrédei 

egyházra vonatkozóan több írásos emlék fennmaradt, többek között az 1332-37 között készült 

pápai tizedjegyzék, mely a Kisboldogasszony tiszteletére szentelt itteni templomot említi. Alsó 

rédének is volt külön temploma, védőszentje Szent Márton volt. A templom helye egy 1435-ös 

határjáró levél leírása szerint megállapítható, a ma magántulajdonban álló Scharioth Birtok 

környékén. A török hódoltság alatt a két falurész egyesült a mai település központjában, 

valószínűleg akkor épült a mai templom helyén álló kőtemplom. A régi templom pontos építési 

idejét nem ismerjük, valószínűsíthető a 16. század utolsó és a 17. század első évei. E templom 

igen szegényes volt, deszkamennyezettel, se tornya, se sekrestyéje. A Rákóczi-szabadságharc 

leverését követően a fejedelmi család itteni birtokait a labanc Stesszel Kristóf kapta meg, azzal a 

feltétellel, hogy a régi templomot újjáépíti. Stesszel úr támogatásával 1766-ban el is készült az új 

templom. A már romos falakat megerősítették, feljebb emelték, a deszkamennyezetet kőboltozatra 

cserélték, szentéllyel, homlokzati toronnyal bővítették. A 19. század elején ugrásszerűen 

megnövekedett a lakosság száma, többször felmerült a templom bővítésének gondolata. A 

templom "egész alapból újbóli építésére" a század második felében került csak sor. 1874. 

november 5-én a védő szentnek, Szent Imrének búcsúnapján áldották meg az új templomot. 

Templomunk külső képében az 1870-es években felépített formáját őrzi, a belső festések 1939-ben 

készültek, a berendezési tárgyak a 18-19. századból valók, közülük néhány műemlék jellegű tárgy. 

A templom 1999-ben teljes belső felújításon esett át, az est beköszöntével díszkivilágítás teszi 

hangulatossá.  

Fáy kastély: Földszintes, tornácos, klasszicista épület barokk maggal. Az épület eredeti, a 18. 

század közepe táján épült magja téglalap alapú, az oldalrizalitok és a tornác a 19. század elején 

épültek hozzá. 

Brezovay kastély: 1770 - 1800 között épült klasszicista stílusban. Ma óvodaként használják. 

Földváry kastély: Magas dombon álló, földszintes, klasszicista kúria-épület a 19. század első 

feléből. U alakú alaprajzú, később hozzáépített kilépő, négyoszlopos, oromzatos középtornáccal, a 

déli hosszoldalon hatoszlopos tornáccal. 

A község kettő jelentős kiállítóhellyel rendelkezik, a Zsellérházzal és a Borászati Múzeummal. A 

hagyományőrzéshez kapcsolódóan rendszeresen kulturális rendezvényt szerveznek: a minden 

évben megrendezésre kerülő Szüreti Napok számos vendéget vonzanak. Az ide látogatók 

elhelyezésére már több portán falusi szálláshelyeket alakítottak ki. Ezen a vidéken minden 

megtalálható - halastótól a hegyekig, ugyanis 30 km hosszan nyújtózik el Nagyréde “fölött” a 

Mátra láncolata. Mindenki megtalálhatja a kedvére való időtöltés formáját és helyszínét - a 

horgászástól a túrázásig, hegymászásig, kerékpározásig, a község és a környék látnivalóinak, 

nevezetességeinek megtekintéséig. 

Zsellér ház: A település legrégibb fennmaradt lakóháza. Zsúpfedeles, háromosztatú, egyszerű 

észak-magyarországi palóc ház. 

Egy kimerítő, egész napos elfoglaltság után jólesik a felüdülés egy kiadós vacsora és hozzáillő 

finom borok társaságában. A községben működő szálláshelyeken kulturált környezetben 

pihenhetnek a vendégek. A látogatók azt mondják: a múlt és a jelen érdekesen és sikeresen 

keveredik ebben a faluban. Vagyis a hagyományokból megőrizték mindazt, ami továbbmutat, s 

szervesen a múltra alapozva építik a jövőt. Reméljük, hogy ez valóban így van.  
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Értéknapok – „Itthon, Nagyrédén”  

A komplex program alapja egy interaktív társasjáték, mely a településen kialakított állomások 

bejárásával és a helyszíneken megoldott, helyi értékekkel és hagyományokkal kapcsolatos 

feladatok megoldásával segíti elsősorban a gyerekek és fiatalok helyi ismereteinek bővítését, a 

településhez való kötődésük kialakítását és lehetővé teszi a különböző korosztályok találkozását, 

együttműködését is. A program bővítésével évről-évre több szereplőt vonunk be a projektbe, így 

minden generáció kapcsolatba kerül egymással és különböző szektorok (állami, piaci, civil) 

találkoznak, illetve együttműködnek a helyi identitástudat és kohézió erősítése érdekében. A 

program mottója: „Adni és kapni – értéket is lehet!” 

A program során a generációk sokat tanulnak egymástól, a település lakói igazi összetartó 

közösségé formálódnak. A program egy gyermekek számára készült játékból rövid időn belül 

szinte teljes faluközösséget megmozgató, komplex projekt lett, széleskörű intézményi 

együttműködésekkel, partnerségek kialakításával és önkéntesek bevonásával.  

Települési Értéktár – Nagyréde 

 

A nagyrédei képviselő-testület 2015-ben határozott a települési értéktár létrehozásáról, majd 2016-

ban alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Alig több, mint két év alatt eddig összesen 63 

dokumentált helyi értéket vettek fel az értéktárba (mely jelenleg is bővítés alatt van). A természeti-

, épített- és kulturális örökség mellett hangsúlyosan jelennek meg a gyűjtésben a helyi 

agráriumhoz, borkultúrához, gasztronómiához és vendéglátáshoz köthető értékek, illetve 

művészeti, kulturális csoportok, helyi közösségek is. 

2018-ban alakult meg az Ifjú Értékőr csoport a településen, ahol a fiatalok a nagyrédei értéktár 

gyűjtésében, népszerűsítésében és a helyi közösségfejlesztésben tevékenykednek. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő Változás 

2016 3 171 bázis év 

2017 3 205 101,07% 

2018 3 197 99,75% 

2019 3 200 100,09% 

2020 3 202 100,06% 

2021 3 184 99,44% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 

 

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy Nagyréde nagyközség lakónépessége 2016-tól emelkedést 

mutat, mely a születések és beköltözöttek számának tudható be. Egyre több üres telket vásárolak 

meg a településen, vagy a már meglévő épületeket újítják fel a fiatalok. Az otthonteremtési 

kedvezmények könnyebséget jelentenek a megemelkedett ingatlanok megvásárlásában és 

felújításában. A kevésbé lakott utáck is egyre jobban benépesülnek.  

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  1 584 1 710 3294 48,09% 51,91% 

0-2 évesek      95 2,88% 

0-14 éves  255 203 458 7,74% 6,16% 

15-17 éves  41 45 86 1,24% 1,37% 

18-59 éves  931 908 1839 28,26% 27,57% 

60-64 éves  109 133 242 3,31% 4,04% 

65 év feletti  248 421 669 7,53% 12,78% 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
      

 

 

A 2. táblázat, illetve a kördiagramok a 2019. évi állandó népesség adatait tartalmazza, 

korosztályos és nemenkénti bontásban. A táblázatban szereplő adatok szerint Nagyréde 

nagyközségben a megfelelő korcsoportban a férfiak szám alacsonyabb, mint a nőké.  

Az összlakosság több mint felét az aktív, munkaképes korú lakosság (18 -65 éves) adja, vagyis a 

település lakosságának a döntő része aktív korú. A 18 éven aluliak aránya a férfiaknál nagyobb 

(18%), mint a 65 év felettieké (16%), a nőknél viszont pont fordítva van. A 18 éven aluliak aránya 

kisebb (15%), míg a 65 év felettieké (24%). 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

 

 
Öregedési index 

%  
 

2016 635 435 145,98% 

2017 645 421 153,21% 

2018 646 445 145,17% 

2019 669 458 146,07% 

2020 672 460 146,09% 
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2021 699 470 148,72% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 

  

 

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési 

indexet úgy számoljuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk 

százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 

100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. 

Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. 

Az összehasonlító grafikon a 0-14 éves gyermekek és az időskorú népesség aránya és az öregedési 

index grafikon jól mutatja, hogy településünkön az állandóan fogyó népesség összetételében az 

idősek dominálnak és a számuk egyre nő, így megállapítható, hogy a település népessége öregszik. 

A mutató folyamatos emelkedése látványosan hívja fel a figyelmet egyrészt az időskorúak 

ellátásának fontosságára, másrészt a gyermekvállalási hajlandóság fokozásának szükségességére. 

 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 

2016 4,75 

2017 11,61 

2018 4,06 

2019 2,19 

2020 1,87 

2021 -4,38 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az állandó oda-és elvándorlások különbségének 1000 állandó lakosra vetítettek száma a diagram 

alapján jól látható, hogy 2017-ben kimagaslóan megugrott. A következő években ez az arány 

csökkentést mutat. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Az élve születések és halálozások különbözetének 1000 lakosra vetített száma 

(fő) 

2016 -2,85 

2017 -4,39 

2018 -5,00 

2019 -1,56 

2020 -6,56 

2021 -2,82 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 

 
 

A táblázat és a diagramból jól szemlélteti, hogy a születések száma minden évben alacsonyabb 

volt, mint a halálozások száma. A népesség számának az elmúlt években tapasztalható lassú 

csökkenéséhez hozzájárul a természetes szaporodás negatív tendenciája. Ahhoz, hogy a születések 

száma emelkedjen, egy lehetőség, hogy a kisgyermekes anyukák munkába történő visszakerülését 

segíteni kellene, mivel ezt az anyukák nem tudják könnyen megoldani. Ha a nők szülés miatt 
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mennek el az adott munkahelyről, akkor sajnos már ugyan abban a munkakörben vagy talán már a 

vállalkozáshoz sem veszik őket vissza.  

2023-ban az önkormányzat tervei között szerepel a fiatalok életkezdési támogatásának, valamint a 

gyermekek születési támogatásának bevezetése. Remélhetőleg segítséget nyújt majd a fiataloknak 

és a születések száma is megemelkedik majd. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összefüggő, 

egymásra épülő elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének 

érvényesülését, a hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan 

esélyegyenlőségi politikák kialakítását és végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű 

állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő a különböző területeken. Nagyréde 

Nagyközség Önkormányzata működése során az esélyegyenlőség megvalósítását, az Európai 

Uniós elvárásoknak is megfelelően, horizontális elvként határozza meg, amelynek át kell hatnia az 

önkormányzat valamennyi tevékenységét, mind a kötelező, mind az önként vállalt feladatok 

ellátása vonatkozásában, valamint a helyi szintű közpolitika alakításában egyaránt. 

 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata és annak szervei teljes mértékben tudatában vannak annak, 

hogy mint munkáltatók, intézményfenntartók, bizonyos esetben pályázók és a közpolitika helyi 

alakítói kötelesek minden esetben megtartani a 2003. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: 

Ebktv.) meghatározott – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló – 

egyenlő bánásmód követelményét. Így önkormányzatunk: 

 elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt; a település valamennyi lakosa számára 

lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak és élhessenek a 

településen, és igyekszik megakadályozni – lehetőségeihez mérten – bárki áldozattá 

válását; 

 döntéseiken keresztül a képviselő-testület és szervei kifejezik elkötelezettségüket az 

esélyegyenlőség iránt; 

 a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatokon túl a település a 

társszervekkel, a civil szerveződésekkel, egyházakkal, önszerveződésekkel, társulásaival, 

egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen, számos esetben azok anyagi 

támogatásával, törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet 

minden területén; 

 az Önkormányzat és intézményei a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet 

vállalnak, a diszkriminatív akadályok leküzdése érdekében felhasználják helyzetüket és 

befolyásukat; 

 az esélyegyenlőségi politika követése során a szervezeten belül együttműködnek az 

önkormányzat vezetésétől a képviselő-testületen és a képviselő-testület bizottságain 

keresztül egészen a végrehajtás szintjéig; 

 a közösségi életben való részvételre ösztönzi a hátrányos helyzetű csoportokat és 

egyéneket; 

 törekszik arra, hogy esélyegyenlőségi politikáját minél szélesebb körben megismertesse a 

helyi munkáltatókkal, a helyi munkavállalókkal, a lakossággal és partner szervezetekkel. 

 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 
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 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).  

 

 

 

 

Általános célok 

 

 Hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítése; 

 Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása; 

 A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a 

település intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása; 

 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, 

az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat. 

 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az 

Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 

élhessen, hogy hatékony jövedelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők 

számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami 

feladat. 

 

Tekintettel az Alaptörvény ide vonatkozó rendelkezésére, Magyarország nemzetközi 

kötelezettségeire, és az Európai Közösségi jog vívmányaira az Országgyűlés megalkotta az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. 
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E törvény bevezeti az esélyegyenlőségi programot. A Program célja, hogy az élet valamennyi 

területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok 

tagjainak esélyegyenlőségét, mely a kormány, az állam és az önkormányzati intézmények feladata. 

 

A törvény 35.§-ban foglaltak szerint a települési önkormányzat a programban meghatározott 

célokkal összhangban, helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben meghatározza e 

célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. 

 

Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a 

települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk 

forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

 

Az Európai Uniós elvárások alapján a települések feladata a társadalmi egyenlőtlenségek 

csökkentése. 

 

E program célja, hogy a település valamennyi lakójának lehetővé tegye a közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő hozzáférést, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű polgárok 

esélyegyenlőségét az élet minden területén. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 

megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 

történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 

lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” 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. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 

a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében a jegyző által elkészített 

költségvetési koncepciót a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek, amelyet az jóváhagy.  

 

A Mötv. 87.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 

államigazgatási feladat és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 

rendelkező társulás(oka)t hoznak létre. 

 

Nagyréde Nagyközség Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 2/2007. (II. 07.) önkormányzati rendelete, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

23/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet, az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és 

térítési díjakról szóló 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet, Gyöngyös Körzete Kistérség 

Többcélú Társulásával kötött Megállapodás, Társulási Megállapodása, az önkormányzat gazdasági 

programja, valamint településfejlesztési és költségvetési koncepciója. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A 2020. január 1-jétől szétválás történt Nagyréde és Szűcsi község között. Szűcsi a 

Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozott, Nagyréde pedig önálló 

polgármesteri Hivatal lett. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Kistérségi Programmal egyeztetett. A gyöngyösi kistérség, 

amelynek Nagyréde község is tagja, az Észak-magyarországi Régióban, Heves megyében, a Mátra 

alja vidékén terül el. A többcélú társulás neve: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, 

amelynek székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. A társulásban alapító önkormányzatok: Abasár, 

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

Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Karácsond, Kisnána, Ludas, Markaz, 

Mátraszentimre, Nagyfüged, Nagyréde, Pálosvörösmart, Szücsi, Vámosgyörk, Vécs, Visonta, 

Visznek. A Társulás által fenntartott intézmény a Kistérségi Humánszolgáltató Központ. 

Gyöngyös Körzete Kistréség Többcélú Társulása 2012-2016. időszakra készítette el az 

Esélyegyenlőségi Tervét. 

Az Intézkedési terv az alábbi feladatok megoldását tűzte ki célul: 

 A helyi szükségleteknek megfelelő, a szűkebb és tágabb környezeti kihívásokhoz is 

igazodó magas színvonalú és mindenki számára elérhető szolgáltatások megvalósítása és 

folyamatos fejlesztése; 

 A gyermekek és fiatalok sikeres életkezdésének elősegítése; 
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 A családok és a közösségek társadalomban és az egyéni életben betöltött szerepének és 

funkcióinak támogatása; 

 A kirekesztődéssel veszélyeztetett csoportok, így a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai 

és szenvedély betegek, a hajléktalanok esélyegyenlőségének és életminőségének 

településenkénti kistérségi javítása, aktív társadalmi részvételének segítése; 

 A középkorú népesség felkészítése az új társadalmi kihívásokra. 

 

Nagyréde a gyermekjóléti feladatok ellátását a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 

keretében látja el. A társulási megállapodásban részletesen megtalálható a társulás által ellátott 

feladat-és hatáskörök. 

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása keretében történik a hétvégi orvosi ügyelet 

ellátása. Az ezzel kapcsolatos feladat-és hatásköröket s a társulási megállapodás részletesen 

tartalmazza. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok Országos Területfejlesztési és 

Területrendezési Információs rendszeren keresztül rendelkezésre állnak, kutatások nem készültek. 

A helyi adatokat a hivatal köztisztviselői és az önkormányzati intézmények vezetői nyújtottak. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénységről beszélünk akkor, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje 

alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által 

kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. 

 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, 

az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó 

társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi 

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az érintetteket nagyon 

gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás 

meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció 

mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. 

 

Ma Magyarországon minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 

helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik.  
 

Jogszabályi rendelkezések, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi 

ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják: 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény  

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

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 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. 
 
 

Településünkön jelenleg roma család nem él. A romák beházasodással élnek a településen, de 

számuk néhány főre tehető csupán a lakosság 2-2,5 %-át teheti ki. 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Településünk szerencsésnek mondható, mert számos munkalehetőséget kínál. Önkormányzati 

alkalmazotti körben, szolgáltatásokban, kereskedelemben, a helyi borászati üzemben, hűtőházban, 

mezőgazdasági vállalkozásokban és könnyűipari üzemben dolgozhatnak az itt lakók. Az aktív 

korosztály egy része ingázik jellemzően a szomszéd városba – Gyöngyös – lakóhelye és 

munkahelye között 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos 
jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában  

az állandó népesség 
 %-ában  

2016 53,96 29,19 

2017 52,12 26,20 

2018 52,55 24,81 

2019 53,04 23,30 

2020 53,98 24,62 

2021 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

 

 
 

Az előző táblázat és diagramm az SZJA  adófiezők számát mutatja Nagyréde településen. 2016-tól 

2019-ig az adófizetők száma kis mértékben csökkent, míg 2020-ban emlkedést mutat, mivel a 

lakosságszám is emelkedett ebben az évben. Az SZJA adófizetők közül a 0-1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozó népesség 2016-tól folyamatos csökkenést mutat a településen. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP-ben 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 
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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 helyzete; 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  Nők aránya  Összesen 

2016 2,61 1,64 2,13% 

2017 2,61 2,45 2,53% 

2018 3,37 2,36 2,87% 

2019 3,15 3,04 3,10% 

2020 3,43 4,27 3,85% 

2021 3,12 3,63 3,38% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

 
 
 
 
 

 

Munkanélküli Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által bevezetett és használt az, aki a 

vonatkozási héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt; a 

kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát; két héten belül munkába tudna 

állni, ha találna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 90 napon (2002-ig 30 napon) belül 

dolgozni kezd. A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves korosztály esetében 2020-ban a 

lemagasabb. Erre magyarázat lehet a hazánkat elért koronavírus is. Amelynek következtében sok 

embert elbocsájtottak a munkahelyéről és új állás találására nem sok esély volt. A munkanélküliek 

száma nemenkénti bontásban 2020-ig a férfiak aránya magasabb, mint a nőké. 
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3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

47 56 63 67 83 71 

20 éves, vagy az 
alatti  

Fő 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

% 2,13% 1,79% 3,17% 1,49% 2,41% 1,41% 

21-25 év 
Fő 3,00 5,00 9,00 6,00 6,00 4,00 

% 6,38% 8,93% 14,29% 8,96% 7,23% 5,63% 

26-30 év  
Fő 5,00 1,00 4,00 3,00 7,00 7,00 

% 10,64% 1,79% 6,35% 4,48% 8,43% 9,86% 

31-35 év  
Fő 3,00 5,00 3,00 9,00 8,00 9,00 

% 6,38% 8,93% 4,76% 13,43% 9,64% 12,68% 

36-40 év  
Fő 6,00 2,00 3,00 7,00 7,00 4,00 

% 12,77% 3,57% 4,76% 10,45% 8,43% 5,63% 

41-45 év  
Fő 4,00 4,00 9,00 8,00 13,00 9,00 

% 8,51% 7,14% 14,29% 11,94% 15,66% 12,68% 

46-50 év 
Fő 5,00 6,00 3,00 5,00 8,00 5,00 

% 10,64% 10,71% 4,76% 7,46% 9,64% 7,04% 

51-55 év  
Fő 3,00 4,00 2,00 6,00 10,00 6,00 

% 6,38% 7,14% 3,17% 8,96% 12,05% 8,45% 

56-60 év  
Fő 7,00 9,00 7,00 4,00 4,00 8,00 

% 14,89% 16,07% 11,11% 5,97% 4,82% 11,27% 

61 éves, vagy 
afeletti  

Fő 10,00 19,00 21,00 18,00 18,00 18,00 

% 21,28% 33,93% 33,33% 26,87% 21,69% 25,35% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
 
 

      A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál nyilvántartott álláskereső az a személy, aki a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali 

tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs 

járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése 

érdekében az illetékes kirendeltséggel együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség 

álláskeresőként nyilvántart. 

Nagyrédén a 25 év alatti pályakezdő fiataloknak a száma nem jelentős. A munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedést azonban nagy mértékben megnehezíti a gyakorlat hiánya. Az iskolába történő 

kikerülést követően sokan nem az iskolai végzettségnek megfelelően helyezkednek el, hanem 

éppen milyen munkát vállalnak addig amíg a számukra megfelelőt meg nem találják. 

A 30 és 40 év közötti korcsoportban az utolsó 3 évben emelkedést mutat.  

A többi korosztályban a nyilvántartott álláskeresők száma változó.  
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A településen a 61 éves vagy a feletti nyilvántartott álláskeresők száma a legmagasabb. Ebben a 

korosztályban tartozó személyek már nagyon nehezen vagy egyáltalán nem találnak munkát az 

idős kora miatt.  

 

 

 
 
 

Az álláskeresők száma az évek során emelkedést mutat. 2019-ről 2020-ra jelentős mértékben 

megugrott, majd az eszt követő évben ismét elkezdett csökkenni. 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya  
Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott álláskeresőkön belül  

 % % 
 

2016 34,04 50,00 
 

2017 50,00 57,14 
 

2018 39,68 48,00 
 

2019 46,27 51,61 
 

2020 59,04 46,94 
 

2021 59,15 64,29 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 

 
 

A következő táblázat a 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők arányát mutatja. Ez 

az arány a településen folyamatos emelkedést mutat. Ez már tartós munkanélküliséget jelent. A 

kezdetben az emberek még reménykednek, bíznak abban, hogy munkát találnak a 

munkaerőpiacon, de ahogy telik múlik az idő, egyre nehezebb visszatérni a munkaerőpiacra. 

Ebben az időszakban az álláskereső álláskeresési járadékot legfeljebb 90 napig kaphat.  

A nők aránya a 180 napon túl nyilvántartott álláskeresőkön belül nagyon magas. A magas arány 

hátterében az állhat, hogy azok a nők, akiknek már gyerekük van, nehezebben tudnak 

visszakerülni a munka világába, mivel a munkáltató már meggondolja, hogy ismét 

foglalkoztasson, olyat, akinek várhatóan a gyermek miatt többször kell szabadságot kivenni, vagy 

vegyen fel olyan munkavállalót, akiknél ezek még nem aktuálisak.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

Általános iskolai 
végzettség  

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 47 1 2,13% 10 21,28% 36 76,60% 

2017 56 1 1,79% 6 10,71% 49 87,50% 

2018 63 0 0,00% 16 25,40% 47 74,60% 

2019 67 1 1,49% 7 10,45% 59 88,06% 

2020 83 1 1,20% 11 13,25% 71 85,54% 

2021 71 2 2,82% 12 16,90% 57 80,28% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

     

 
 

A regisztrált munkanélküliek, nyilvántartott álláskeresők száma az évek folyamán folyamatos 

emelkedést mutat. A táblázat adataiból egyértelmű, hogy az alacsony iskolai végzettség és a 

munkanélküliség szorosan összefügg egymással. A szakképzetlenek, iskolázatlanok köre van, 

hogy el tud helyezkedni a munkaerő piacon, de nem hosszú távra. Alacsony, többnyire 

befejezetlen iskolai végzettséggel pedig gyakorlatilag képtelenek visszakerülni az elsődleges 

munkaerőpiacra. Iskolai végzettég megoszlása alapján kevés az olyan munkanélküli a településen, 

aki a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. Magasabb azon 

munkanélküliek száma, aki a 8 általános iskolai végzettségét már megszerezte. A legmagasabb 

azok száma, akik 8 általános magasabb iskolai végzettséggel nem rendelkezni. A településen 

érettségivel nem rendelkező felnőttek számára esti gimnázium működött, sajnos jelentkezés 

hiánya miatt megszűnt. Akik esti tagozaton megszerezték az érettségit, könnyebben el tudtak 
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helyezkedni a munkaerőpiacon. A megemelkedett létszám csökkenéséhez ismét biztosítani kellene 

ilyen lehetőséget. 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

A közfoglalkoztatás, más néven közmunkaprogram, vagy köznapi nevén közmunka speciális 

munkaviszony, amely azt próbálja elősegíteni, hogy a munkaerőpiacról valamilyen okból kiszorult 

álláskeresők sikeresen be-, illetve visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. 

A közfoglalkoztatók a központi költségvetésből támogatást kaphatnak annak fejében, hogy 

átmeneti munkalehetőséget biztosítanak hosszú ideje sikertelenül állást keresőknek.  

Közfoglalkoztatási nehézségek: 

 

A közfoglalkoztatás keretében elvileg elvégeztethető tevékenységek és a ténylegesen 

elvégeztethető tevékenységek összhangja egyes esetekben nehezen biztosítható. A gondot az 

általános közfoglalkoztatási problémák jelentik, vagyis az, hogy: 

 a közfoglalkoztatásba bevonható személyek gyakran alacsony iskolai végzettségűek; 

 az érintett személyek több esetben elavult szakmákra vonatkozó képzettséggel 

rendelkeznek; 

 a közfoglalkoztatásba bevonandó személyek száma a gazdasági nehézségek miatti 

létszámleépítések miatt jelentősen emelkedtek; 

 elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek a gyermeket vállaló nők, amikor ismét munkába 

állnak; 

 a pályakezdők számára – a gyakorlat hiányában – kevés elhelyezkedési lehetőség van, s 

közfoglalkoztatásuk is több odafigyelést igényel; 

 a közfoglalkoztatásban résztvevők nagy része hosszú évek óta munkanélküli és kevésbé 

motiváltak arra, hogy a közfoglalkoztatáson kívüli munkahelyet keressenek; 

 a közfoglalkoztatás hatékonyságát csökkenti a részvevők nem kellő hozzáállása a 

programhoz; a közfoglalkoztatási bér kevés motivációt ad a hatékony munkavégzéshez, 

így ezen munkák elvégzése a piaci feltételekhez képest csak 60-70%-os hatékonysággal 

üzemel. 

 

A településen közfoglalkoztatás keretein belül 2 programot különböztetünk meg.  

1. Járási startmunka mintaprogram, amely 2018-ig tartott. Ide tartozott a szőlőtermesztés, 

állattartás, méhészet 

2. Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program, mely 2017-től – 2021. február 28-ig 

tartott. 

2017-ben párhuzamosan folyt a két program. 

 

 

  3.2.5. számú táblázat - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

Közfoglalakoztatottak  száma 
 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 43 37 

2017 33 21 

2018 17 11 

2019 15 4 

2020 52 3 



 25 

2021 10 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

  

 
 

A foglalkoztatáspolitikai eszközök egy olyan állapotban kerülnek elő, ahol az álláskeresők egy 

egyértelműen kiszolgáltatott helyzetben találják magukat. Korábbi munkaviszonyok valamilyen 

formában történő megszűnését vagy megszüntetését követően nem tudnak visszakerülni 

önerőből a munkaerő-piacra, vagy szimplán csak nem tudnak elég gyorsan visszakerülni, 

melynek eredményeképpen anyagi és egyéb nehézségekkel találják szemben. magukat. Az aktív 

eszközök azok, amelyek leginkább a foglalkoztatás növelését célozzák meg. A munkahelyek és 

foglalkoztatási lehetőségek létrehozásának elősegítésére irányuló jogi, pénzügyi, beruházási 

konstrukciókat lehet ide sorolni, amelyek a munkaadók foglalkoztatási képességének, 

hajlandóságának és lehetőségének elősegítését célozzák. Az aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma az évek folyamán csökkenést mutat a 2020-as év kivételével. A 

táblázatból jól látható, hogy a közfoglalkoztatottak szám a településen jelentősen lecsökkent. A 

közfoglakoztatottak számát a Gyöngyösi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály határozta meg. 

2021-ben 1 fő maradt, aki azért került ki a közfoglalkoztatási programból, mivel sikerült 

visszakerülni a munkaerőpiacra. 

 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

Mind helyben, mind a járási székhelyen – Gyöngyös – is van számos munkalehetőség az ipari-

gazdasági övezetekben, ipari parkokban, illetve többen dolgoznak Hatvanban ahová a cégek saját 

járattal szállítják a munkásokat. 

A településhez legközelebbi centrum a járási székhely Gyöngyös. Az autóbusz járatok száma 

megfelelő, kb. óránként a forgalmasabb időszakokban fél óránként közlekednek az autóbuszok. A 

buszcsatlakozások, mind a fővárosba, mind a megyeszékhelyre Egerbe kellően összehangoltak. 

Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetőségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos 

munkanélküliek, az inaktív munkaerőpiacra történő visszakerülését, így a képzéssel egybekötött 

foglalkoztatást. Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében folyamatosan 

együttműködik a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási 

Osztályával. 

A településen is működik több nagy vállalkozás, amely lehetőséget biztosít a munkavállalóknak. 

Ilyen nagy vállalkozás a Hűtőház és a Jász-Plasztik Kft. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

A nagyközség lakossága számára fontos lenne, olyan ismertető anyagok készítésének, lakossági 

tájékoztató fórumok, valamint más típusú programok, rendezvények támogatása, segítése, melyek 

előmozdítják az esélyegyenlőségi program célcsoportját jelentő emberek kedvezőbb társadalmi 

integrációját és szemléletváltást eredményezhet a lakosság minden tagjánál. 

Kistelepülésen ezt nem tudjuk megoldani, a Foglalkoztatási Osztály rendszeres tájékoztatást ad a 

lehetőségekről és az érintettek programba való bevonási lehetőségéről. 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők száma 
 

Nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők 

száma 
 

Fő Fő 

2016 47 3 

2017 56 6 

2018 63 3 

2019 67 4 

2020 83 6 

2021 71 3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pályakezdő álláskereső: a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be 

nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami 
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foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a 

tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. 

A táblázatból és a diagrammból jól látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma a településen 

évről évre emelkedést mutat. A legjelentősebb emelkedés 2020. évben volt, amelynek egyik 

kiváltó oka a covid járvány. A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma nem jelentős 

Nagyrédén. Ez alapján a településen élő pályakezdőknek sikerül elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

 

a) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

Nagyrédén nincsenek felnőttképzési programok. 

b) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

Településünkön nincs roma lakosság és nincs adatunk a mélyszegénységben élők számára 

vonatkozóan sem. 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Településünkön nincs adat arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatottság területén hátrányos 

megkülönböztetés lenne. 

d) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

Magyarország kormánya által 2015 végén – az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló 

nemzeti konzultáció, az InternetKon eredményei alapján – elindított, a digitális ökoszisztéma 

egészét érintő Digitális Jólét Program (DJP) célja, hogy Magyarország minden polgára és 

vállalkozása a digitalizáció nyertesei közé kerülhessen. Magyarországon a digitalizáció folyamata 

az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott 

intézkedések is hozzájárultak. 

2018-tól Nagyrédén a Molnár József Közösségi Szintéren működik a Digitális Jólét Program Pont. 

Azoknak az állampolgároknak, akik nem, vagy csak kevésbé járatosak a digitális eszközök és az 

internet használatában, képzett DJP Mentorok állnak a rendelkezésükre. A kialakított digitális 

állomás informatikai felszerelést kapott. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

A foglalkoztatáspolitikai eszközöket alapvetően két csoportra oszthatjuk, melyek az aktív illetve 

passzív eszközök. Amíg az aktív eszközök elsődleges célja az álláskeresők munkaerő-piacra 

történő visszaterelése, valamint a foglalkoztatás lehető legnagyobb mértékű bővítése, addig a 

passzív eszközök leginkább az álláskeresők számára nyújtható anyagi és egyéb támogatások köre, 

egészen addig, ameddig nem sikerül munkahelyet találniuk. Amennyiben ilyen szemszögből 

vizsgáljuk a jelen fejezetben vázolt eszközöket, meglátásom szerint tapasztalható egyfajta 

hasonlóság a pénzbeli szociáliás ellátások és a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök között. A 

passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök tehát az álláskeresők ellátását szolgálják a 

munkanélküliség időszakában. Ezek az ellátások lényegében szociális jellegű ellátások, amelyek 

célja a kieső jövedelem pótlása. 

A pénzbeli és természetbeni ellátások típusait a szociális igazgatási és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény alapján pénzbeli és természetbeni ellátási formák szerint csoportosítja. 

Járási Hivatal által nyújtott pénzbeli ellátások:  

 időskorúak járadéka: Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem 

rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. 
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 aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív 

korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. 

 az aktív korú ellátásnak 2 típusa van: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás: Az a személy, aki az aktív korúak ellátására 

jogosult, amennyiben az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

megállapításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik. 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: Az az aktív korúak ellátására 

jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

 egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 

gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 

csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 

intézménybe, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben 

nem tudják biztosítani. 

 gyermekek otthongondozási díja: Az gyermekek otthongondozási díja a tartósan beteg 

vagy súlyosan fogyatékos, önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápoló szülő számára 

biztosított pénzbeli ellátás. 

 ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, 

gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 tartós ápolást végzők időskori támogatása: 2018 január 1-től megállapítható ellátás, melyre 

az a személy jogosult, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, 

és az öregségi nyugdíj megállapításának napját megelőzően összesen legalább 20 éven át 

saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét. 

 

Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátás 

 települési támogatás egyes típusai 

 rendkívüli települési támogatás 

 rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás 

 temetési települési támogatás 

 elemi kár enyhítésére adott települési támogatás 

 köztemetés  

 

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által nyújtott pénzbeli ellátások.  

A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök körét, mely a következő:  

 álláskeresési járadék: álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

a) álláskereső, 

b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági 

idővel rendelkezik 

c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára 

az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

 nyugdíj előtti álláskeresési segély: az ellátásban az a személy részesülhet  

a) álláskereső,  

b) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és az állami 

foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani számára,  

c) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik, és  

d) legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és annak folyósítási 

időtartamát kimerítette vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az 
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álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az 

álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és  

e) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett 

megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges 

életkort, és 

f) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és  

g) korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban 

és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.  

 költségtérítés: az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély 

megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől 

az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami 

foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény 

beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével 

felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső 

részére a felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is 

rendelkezhet. A közfoglalkoztatott részére meg kell téríteni a tömegközlekedési eszköz 

igénybevételével felmerült, azon indokolt helyközi utazási költséget, amely az állami 

foglalkoztatási szerv által kezdeményezett utazással összefüggésben - ideértve a 

lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, valamint a foglalkoztatóhoz történő 

oda- és visszautazást - merül fel. Jogszabály az e §-ban felsorolt okokból felmerült, 

indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 

 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

 

Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma 

 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 47 2,24% 24 51,06% 

2017 56 2,62% 33 58,93% 

2018 63 2,99% 43 68,25% 

2019 67 3,23% 32 47,76% 

2020 83 4,01% 28 33,73% 

2021 71 3,52% 30 42,25% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Nagyrédén a nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti népesség között emelkedést 

mutat a fent megjelölt években. A nyilvántartott álláskeresük közül több, mint a fele álláskeresési 

ellátásban részesül. Ennek oka lehet, hogy nem találnak a végzettségnek megfelelő munkát, vagy 

nem rendelkeznek megfelelő iskolai végzettséggel.  

 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma  

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 4 8,51% 0 0,00% 28 59,57% 

2017 2 3,57% 3 4,59% 35 62,50% 

2018 4 6,35% 3 5,06% 47 74,60% 
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2019 2 2,99% 4 5,70% 34 50,75% 

2020 7 8,43% 5 5,80% 35 42,17% 

2021 6 8,45% 0 0,00% 36 50,70% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen a 

szociális 

támogatásban részesülő nyilvántartott álláskeresők száma emelkedést mutat az utolsó két évben. a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban a  településen nem sokan részesülnek. az ellátásban 

részesülő nyilvántartott álláskeresők száma viszont az évek során emelkedést mutat. Az 

álláskeresési járadékot az álláskereső legfeljebb 90 napig kaphatja.  

A nyugdíj előtti álláskeresési segély nagy segítséget jelent azon álláskeresőknek, akiknek a 

nyugdíjkorhatár eléséig még évekre van szükség, de nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
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Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesítettek havi átlagos 
száma 

fő 

2016 0 

2017 2 

2018 2 

2019 2 

2020 1 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. március 1- jétől a 

rendszeres szociális segély helyébe az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás lépett. 

2015. február 28-áig felülvizsgálták azon személy aktív korúak ellátására való jogosultságát, 

akinek a részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultságot 

állapítottak meg. A felülvizsgálat eredményeként, ha az egyéb jogosultsági feltételek fennálltak a 

2015. február 28-ig rendszeres szociális segélyben részesülő személynek 2015. március 1-jétől 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítottak meg. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők száma községünkben nagyon 

alacsony, mivel kevés az olyan személy, aki egészségkárosodása vagy 14 év alatti gyermekének 

felügyelete miatt nem tud munkát vállalni. 

 

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. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 

Épített 
lakások 
száma 

Épített 
lakások 

száma 1000 
lakásra 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya  

db db db % % % 

2016 1250 1 0,80 24,40 91,20 99,60 

2017 1251 1 0,80 24,38 91,77 99,92 

2018 1251 0 0,00 24,38 92,33 100,00 

2019 1252 1 0,80 24,36 93,21 99,92 

2020 1260 8 6,35 24,21 92,94 99,37 

2021 1262 2 1,58 24,17 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyrédén a lakásállomány emelkedést mutat 2016-os évhez képest. Üres telek vásárlására került 

sor, ahol családi házak építése történt. Ezek ingatlanok esetében megtörtént a közüzemi 

szennyvízgyűjtő hálózatba és közüzemi ivóvízvezeték hálózatba történő bekapcsolása. Számos 

ingatlant vásárolt a fiatalabb korosztály, ahol saját igényeknek megfelelően elkezdték az ingatlan 

felújítását. Ezekhez a vásárláshoz vagy felújításhoz nagy segítséget nyújtottak a különböző állami 

támogatások a megemelkedett ingatlan árak és anyagárak miatt.   
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a) bérlakás-állomány 

 

3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány  

Év 

 
Lakásállom

ány (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

Szociális 
lakásállomán

y (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

db db db db db db db 

2016 1 250 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 1 251 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 1 251 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 1 252 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 1 260 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 1 262 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

      

A bérlakás állományról információval nem rendelkezünk. 

b) szociális lakhatás 

Szociális lakhatás nincs a településen 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

A települési támogatásról és az Önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátásokról szóló 

3/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet szabályozza, hogy Nagyrédén lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személyek milyen ellátási formát vehetnek igénybe. 

Ellátások formái:  

1.) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, 

a) aki létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 

vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról 

más módon nem tud gondoskodni vagy, 

b) aki alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 

kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul. 

A rendkívüli települési támogatásra az jogosult, akinek a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének, 

 egyedül élő esetén 250%-át, 

 két vagy három fős család esetén 230%-át, 

 négy vagy több fős család esetén 180%-át, 

 valamint vagyonnal nem rendelkezik 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A rendkívüli települési támogatás indokolt esetben természetben is nyújtható például 

élelmiszercsomag, vásárlási utalvány, tüzelő támogatás, önkormányzati lakás térítésmentes vagy 

kedvezményes bérleti díj ellenében történő biztosítása formájában, melyek mérlegelése és 

megítélése a bizottság hatáskörébe tartozik. 

Tüzelő támogatás formájában nyújtott rendkívüli települési támogatás megítélésekor a szociálisan 

rászoruló lakosok tűzifában való részesítéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A rendkívüli települési támogatás egy alkalommal adható minimális értéke az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 15%-ától kevesebb nem lehet, de nem haladhatja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-át. A rendkívüli települési támogatás 

éves maximális keretösszege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a. 

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás állapítható meg annak a kiskorú vagy 

nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási 

gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

Elsősorban azokat a családokat kell rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatásban 

részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve alkalmanként 

jelentkező többletkiadások – például betegség, iskolakezdés - miatt anyagi segítségre szorulnak. 

A rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a család 

 nem rendelkezik vagyonnal, 

 az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

A rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás összege alkalmanként és gyermekenként az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-ától kevesebb és 40%-ától több nem 

lehet. Éves összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ától több nem 

lehet. 

Az egyéb jogosultság fennállása esetén a rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás a 

gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha a gyermek: 

 középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és még nem 

töltötte be a 23. életévét, 

 felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és még nem töltötte be 25. életévét feltéve, 

hogy önálló keresőtevékenységet nem folytat. 

3.) Temetési települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki az elhunyt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

 egyedül élő esetében 250%-át 

 két vagy háromfős család esetében 230%-át 

 négy vagy ettől több fős család esetén 180%-át, 

 és vagyonnal nem rendelkezik.  

A temetési települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 20%-a. A 

helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 150 000,- Ft. Amennyiben az eltemettető 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegét nem éri el a temetési települési támogatás a legolcsóbb temetési költség 60%-a. 

Nem jogosult temetési települési támogatásra az a személy, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi 

XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 
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4.) Elemi kár enyhítésére adott települési támogatás: a polgármester elemi kár bekövetkezésekor 

azonnali települési támogatást állapít meg az elemi kárt szenvedett család vagy személy részére, 

amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

 egyedül élő esetében 250%-át 

 két vagy háromfős család esetében 230%-át 

 négy vagy ettől több fős család esetén 180%-át, 

Az elemi kár enyhítésére adott települési támogatás az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének kétszeresétől több nem lehet.  

5.) Köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb 

összegben megállapítani. 

Amennyiben az elhunyt rendelkezett ingatlannal a köztemetés költségei a megtérülés érdekében az 

ingatlanra hagyatéki teherként bejegyeztethetők. 

Az Önkormányzat különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személyt részben 

vagy egészben mentesítheti a köztemetés költségének megtérítése alól, amennyiben az érintett 

személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül elő esetén a 200 %-át és nincs vagyona. 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban részesítettek 
száma 

(pénzbeli és természetbeni) 

Egyéb önkormányzati támogatásban  
részesítettek száma 

Fő Fő 

2016 17 0 

2017 24 39 

2018 25 10 

2019 31 38 

2020 31 20 

2021 31 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A települési támogatásban részesülők száma Nagyrédén emelkedést mutat. A települési támogatást 

a téli időszakban sokan tüzelőanyag formájában kérik. A megemelkedett rezsiárak miatt sokan 

nem nagyon tudják megoldani a tűzifa vásárlását, ezért az önkormányzattól kérnek segítséget. A 

beérkezett kérelmeket a Képviselő-testület bizottsága megvizsgálja és elbírálja. Mivel a rendelet 

alapján a bizottság eltérhet az önkormányzati rendeletben meghatározott egy főre eső 

jövedelemhatáról, több kérelmezőnek tudnak segítséget nyújtani.  

A másik támogatási forma, melyet a település lakosai igénybe szoktak venni az a temetési segély. 

A megemelkedett temetési költség miatt segítséget nyújt a bizottság által megítélt összeg. 

 

2023-tól az önkormányzat tervezi az alanyi jogon járó temetési támogatás (hozzájárulás) 

bevezetését. 

f) eladósodottság 

 

Nagyrédén is találkozhatunk eladósodott családdal. Nem jellemző, de sajnos előfordul. Ezekben 

az esetekben a felvett a családok nem tudják törleszteni a törlesztőrészletet és az ingatlan 

árverezéséhez vezet.   

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

A településen megjelentek román vendégmunkások, akik egy ideig csak szezonális időszakban 

voltak jelen a településen, de mostanra már bejelentett lakóhellyel és saját ingatlannal 

rendelkeznek. Vannak olyan családok, akik külterületi ingatlanban élnek. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

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

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 

lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 

szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 

helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya; 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai. 

Szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek és a lakosság területi átrendeződésének 

folyamati nem látszanak. A településen nem él roma család. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

 háziorvosi ellátás 2 körzetben, mindkét körzetben heti 5 (napi) rendeléssel; 

 gyermekorvosi ellátás a háziorvosi ellátás keretében biztosított a vegyes háziorvosi 

körzetek okán; 

 fogorvosi alapellátáshoz szintén helyben jut a lakosság heti 4 (napi) rendeléssel 

 védőnői ellátás szintén helyben megoldott. 
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3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatáso
k száma 

A házi 
gyermekorvo

sok által 
ellátott 

szolgálatok 
száma 

Gyógyszertá
rak és  

fiókgyógysz
er-tárak 
száma 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek évi 

átlagos száma  

db db db db Fő Fő 

2016 2 0 0 1 0 0,00 

2017 2 0 0 1 90 11,45 

2018 2 0 0 1 94 7,83 

2019 2 0 0 1 100 4,19 

2020 2 0 0 1 85 4,49 

2021 2 0 0 1 0 0,00 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyrédén a megépült Egészségügyi Központ ad otthont a 2 háziorvosi körzetnek, a védőnőnek a 

fogászati alapellátásnak és a gyógyszertárnak. Ez az intézmény megkönnyítette a nagyrédei 

lakosok életét, mivel a háziorvosnál felírt gyógyszereket ugyan azon a helyen ki tudja váltani és 

ezért nem kell bemenni vagy idősek esetén nem kell megkérni valakit, hogy Gyöngyösön 

kiváltásra kerüljön. 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

Közgyógyellátás keretében a beteg által fizetett gyógykezelésekhez, gyógyászati segédeszközök 

és gyógyszerek vásárlásához járul hozzá az állam. Az alanyi és normatív közgyógyellátásra való 

jogosultságról 2013. január 1-jétől a járási hivatal dönt.  

Nagyréde településén 2019-ban volt a legmagasabb a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma.  

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az ápolási díjra jogosult a nagykorú hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló 

 súlyosan fogyatékos, vagy 

  tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

A hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 

alapján - a jegyes kivételével – a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér, 

továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és 

testvére, valamint a testvér házastársa. 

Ápolási díjban részesültek száma 2017- től folyamatosan csökkent.  

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

Az EFOP pályázaton minimum 4 felnőtt háziorvos és 1 gyermekorvos indulhat, a feltétel, hogy 

rendelkezni kell 6.000 ellátandó fővel. A feltételeknek Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján és 

Nagyréde lakossága megfelel, ahol a gesztor Gyöngyöspata lenne, a beadási határidő június 2. Egy 

prevenciós pályázatról van szó, ahol betegségek szűrésére van lehetőség úgy, hogy a lakosság 

minimum 30 %-át kell átszűrni. A terv, hogy az a lakosságrész kerüljön szűrésre, aki egyébként 

nem jár orvoshoz. Ehhez külön prevenciós rendelést kell biztosítani, rendelési időn túl, továbbá 

lehetőség nyílik egy dietetikus és egy gyógytornász alkalmazására is. 68/2017. (V.24.) 

önkormányzati határozattal Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy részt vesz az EFOP-1.8.2-17. számú, praxisközösségek létrehozására irányuló 

projekt megvalósításában. A pályázaton konzorciumi partnerként Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján 

és Nagyréde települések vesznek részt úgy, hogy a gesztor település Gyöngyöspata. 

 

Egészségnap keretében helyi szűrővizsgálatokra nyílik lehetőség a Rákellenes Liga, háziorvosi és 

védőnői szűrések biztosítottak. A megyeszékhelyen lévő, a lakosság nagy részét érintő 

szűrésekhez az önkormányzat térítésmentes autóbuszt biztosít. A fiúknak a HPV oltás ingyenesen 

biztosított. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Gyöngyösi Kórház, illetve a kijelölt megyei kórház (Eger). Kistérségi szinten a Hatvani kórház. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az önkormányzati tulajdonban lévő Nagyrédei Kastély Óvodában működő konyha megfelel a 

HACCP előírásoknak. A gyermek és felnőtt étkeztetésnél elsődleges szempont az egészséges helyi 

alapanyag felhasználás. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata feladatának tekinti a diáksport, a tömegsport, valamint a 

kiemelt sportágak (labdarúgás, ökölvívás, vívás, íjászat, stb.) elvi és anyagi támogatását, valamint 

a tulajdonában lévő sportlétesítmények - iskolai tornacsarnok és salakos sportpálya, valamint a 

községi sportpálya - fenntartását, műfüves pálya ezek fejlesztését. Támogatja továbbá az idősek 

testnevelését, testmozgásának lehetőségét, a helyi nyugdíjas szervezetekkel karöltve. Uszodával a 

település nem rendelkezik, de a közeli városokban, így Gyöngyösön és Hatvanban is lehetőség 

van az úszásra. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium még 2016-ban írt ki felhívást önkormányzatok számára 

szabadtéri sportparkok létesítésére, melyre Nagyréde Nagyközség Önkormányzata is benyújtotta 

támogatási igényét és meg is nyerte a pályázatot. 2022-ben megépület a Molnár József Közösségi 

Szintér és a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola között, melyet a lakosság szabadon használhat. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

2016-ban önerős beruházásból készült el a Nagyrédei Gondozási Központ. A klub jellegű 

szolgáltatás mellett a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetést is végzi, önálló intézményként. 

A házi segítségnyújtást 2 gondozó látja el osztott munkakörben. A működési engedély alapján 12 

ellátott lehet, 2022-ben ez a szám a 9 fő. A házi segítségnyújtás különbséget tesz szociális segítés 

és személyi gondozás között. A településen mind a 9 fő a személyi gondozás csoportba tartozik. 

A szociális étkezés 2016-ban került a Gondozási Központ szolgáltatása körében. Az induláskor 29 

fő vett részt a szociális étkeztetésben. 2022-re ez a szám 32 főre emelkedett. Ez a szám 

folyamatosan változik. 

 Akinek nehézséget okoz a mozgás, annak biztosítják az intézményhez való eljutást, illetve a haza 

szállítását térítésmentesen. A klubtagoknak lehetőségük van étkezésre, amiért térítési díjat kell 

fizetni, a többi szolgáltatás ingyenes, mosási, tisztálkodási lehetőségük van. Rendszeres 

vérnyomásméréssel valamint egészségnevelő előadásokkal kívánják segíteni az egészségük 

megtartását, betegségük karbantartását, állapotuk romlásának megőrzését. Szükség esetén 

segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében, szakellátáshoz való eljutásban. Az elfoglalt, 

dolgozó családtagok, biztonságban tudhatják a mamát, papát, hozzátartozót. Nem kell attól tartani, 

hogy otthon elesik, rosszul lesz, hiszen a napközbeni felügyeletük biztosítva van. 

Lehetőség van mozgássérülteknek eszközöket kölcsönözni térítési díj nélkül, addig az időpontig 

amíg szükségük van rá.  

2022. június elsejétől a Nagyrédei Gondozási Központban hetente két alkalommal (kedden és 

pénteken) csoportos gyógytornát tartanak a 65 év feletti helybélieknek. 

A tornát főiskolai végzettséggel bíró, okleveles gyógytornász tartja, aki több éves tapasztalattal 

rendelkezik. A csoportos foglalkozás keretében a gyógytornász az állapotuknak megfelelően, 

személyre szabottan külön is foglalkozik az idősekkel. A gyógytornát ingyenesen, de előzetes 

regisztrációval lehet igénybe venni, ami annyit jelent, hogy a Nagyrédei Gondozási Központban. 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

A településen drogprevenciós szolgáltatás nincs. 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlőbánásmód követelményének 

megsértése nem fordult elő. 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: Önkormányzati adat 
 

Nagyrédén az étkeztetés biztosítását a Nagyrédei kastély Óvoda végni az óvoda, iskola, Gondozási 

Központ tekintetében. Népkonyha a településen nem található.  
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

A településen működő szervezeteknek, egyesületeknek a Molnár József Művelődési Ház biztosít 

helyet. Több művészeti csoport működik e területen: a Nagyrédei Asszonykórus, a Csanak 

Citerazenekar, a Virtus Kamara Táncegyüttes, a Kenderike és a Kecele Gyermek Táncegyüttesek, 

a Ködmön Köszörülők hagyományőrző csoport, a Nagyrédei Férfi Dalárda. 

Otthont ad további önmegvalósító foglalkozásoknak, szakköröknek: Kreatív Műhely, nyári 

kézműves táborok, jóga és aerobik foglalkozások, társastánc tanfolyam. 

Folyamatos a helyi értékek adatbázisának alakítása, kezelése. Kiállítások, előadások kerülnek 

megrendezésre a Nagyrédei Értéktárban lévő települési értékek bemutatására. 

Itt kerülnek megrendezésre az önkormányzat által szervezett ünnepségek, az Mötv-ben előírt 

közmeghallgatás és a falugyűlés is, de egyéb fórumoknak, mint pl. Közbiztonsági Fórumnak is 

helyet ad. Szabadtéri rendezvények a Molnár József Közösségi Szintér mellett, a Széchenyi téren 

kerülnek megrendezésre. Jellemzően a téli hónapokban kerül sor a helytörténeti, mezőgazdasági, 

életmód tanácsadói ismeretterjesztő előadásokra. 

Szórakoztató rendezvények az 1992 óta megrendezésre kerülő Szüreti Napoka több éves 

hagyománnyal rendelkező Idősek Napja, a Márton Napi Újbor Ünnep, a Nagyrédei Karácsony. 

A Művelődési Házban kerülnek megrendezésre a nemzeti ünnepekre való megemlékezések, a 

jótékonysági és farsangi bálok. 

A közösségi színtér a Baba- és Gyermekruha Börzét szervez. Ez egy jó lehetőség arra, hogy a 

használaton kívüli, de még jó állapotban lévő gyerek ruhákat és játékokat elcseréljék, továbbadják. 

2020. őszén a Csillagbojtár Kulturális és Oktatási Nonprofit Kft. EMMI-EMET lebonyolításával - 

"Előadó-művészeti egyedi többlettámogatás" címmel pályázatot nyert, melyet a Nemzeti 

Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságával együttműködésben valósított meg az elmúlt 1 

évben. A projekt előzménye 2017-re nyúlik vissza, amikor is a Nemzeti Művelődési Intézet a 

Kodály program keretein belül Markazon gyermekbáb csoportot alakított. A folytatásban a Heves 

Megyei Igazgatóság is csatlakozott az országos Bűvös Bábos programhoz, amely által 2018-ban 

Nagyrédén, 2019-ben Viszneken segítettek gyermekbábcsoportot létrehozni a települési iskolákkal 

együttműködve. Az elnyert pályázat célja az volt, hogy 2020. őszétől 2021. tavaszáig segítse a 

Heves megyében már működő 3 (Nagyréde, Visznek és Markaz) gyermekbábjátékos csoportok 

munkáját, valamint a Hevesi járásban 3 újabb gyermekbábos csoportot (Heves, Boconád, Pély-

Tarnaszentmiklós) hozzon létre. A program nem csak a csoportok megerősítését és létrejöttét 

egyengette, hanem a bábos vezetők szakmai munkáját is támogatta. A projekt alatt 2 fő 

bábművész, kijelölt mentorként segítette a csoportokat, akiknek munkája kiterjedt a csoportok 

fejlesztésére, mentorálására, a bemutató előadások előkészítésére. 

A projekt a vírushelyzet miatt nem minden pontjában valósult meg teljes mértékben, a próbák is 

aktívan csak 2021. tavaszán kezdődtek meg. A műhelymunka napok személyesen és online 

formában kerültek megvalósításra. A védelmi intézkedések sajnos azt sem engedték, hogy 2021. 

tavaszán sor kerüljön a megyei fordulóra, és az országos Záró rendezvényre. A feloldások után a 

szakmai zsűri „utazó zsűriként” látogatta végig a csoportokat 2021. júniusában. Heves megyéből, 

a 6 csoport közül végül a Nagyrédén működő Mesemorzsa Bábcsoportot érte a megtiszteltetés, 

hogy képviselje a megyét az országos találkozón. A IV. Bűvös Bábos Szemlét, 2021. október 15-

16-án a Nemzeti Művelődési Intézet Székházában, Lakiteleken valósították meg. 

A Mesemorzsa Bábcsoport 2018-ban alakult Kovácsné Erki Dalma csoportvezető és Markó Anita 

közművelődési szakember közreműködésével. A IV. Bűvös Bábos Szemlén Piroska és a Farkas - 

Grimm mese feldolgozását adták elő paraván mögött, kesztyűs báb technikával. A 

gyermekbábcsoport 5 fővel vett részt. A csoportnak lehetősége nyílt így más megyei 

gyermekbábcsoportok előadásait is megnézni (Hajdú-Bihar, Csongrád, Békés megye), melyek 

nagy hatással voltak rájuk. A csoportvezető és a gyerekek elmondása szerint ezeket az irodalmi és 

– bábszínházi élményeket minél hamarabb szeretnék feldolgozni, és felhasználni, hogy egy új 
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darabbal álljanak elő a lakóközösségük és iskolatársaik előtt, mely remélhetőleg nagy sikert arat 

majd mindenki örömére. 

A lakosság túlnyomó többsége római katolikus, akik vallásukat a helyi templomban 

gyakorolhatják.  

Az önkormányzat saját honlappal rendelkezik, valamint facebook-os oldalt is létrehozott, amely 

jelentős segítséget nyújt nem csak a település lakosságának a közügyek megítélésében, 

megismerésében, de a település iránt érdeklődők, az idelátogatni szándékozók, illetve az innen 

elszármazottaknak is információt nyújt a községünkről. 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 
száma (intézmény 
székhelye szerint)  

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

Közművelődési 
intézmények száma 

db van/nincs db db 

2 nem 3 724 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

   Nagyrédén 1 tornateremmel és egy tornaszobával ellátott köznevelési intézmény található. 

Sportcsarnok nincs, de sportpályával rendelkezik a település. A sportpályán egy elkülönített részen 

műfüves pálya is található.  

2015 január 1-jétől a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár megkeresésére a nagyrédei 

könyvtár is csatlakozott a HEVESTÉKA könyvtári rendszerhez. 

A Nagyrédei Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2015-ben újult meg. A község lakossága a 

régi könyvtárat az iskola első emeletén találta. Mikor szó került a könyvtár megújításáról, az 

önkormányzat úgy gondolta, a könyvtárnak jobb helye lenne az iskola földszintjén. A helyi 

önkormányzat vállalta a könyvtár átköltöztetését, mellyel párhuzamosan a könyvtár teljes 

felújítására is sor került. A felújított könyvtár így egy új, 126 m2-es helyiséget kapott az iskola 

főbejáratával szemben található két tanterem egybenyitásával. Az új helyiség új burkolatot, a falak 

tisztasági festést kaptak, a radiátorokat egységes burkolattal látták el, a világítást korszerűsítették. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából, a szolgáltató könyvtár útmutatása alapján, a könyvtári 

helyiség korszerű bútorozása - az ülőbútorok, a polcok teljes cseréje, szőnyeg, csoportos 

használatra alkalmas asztalok beszerzése és számítógépes asztalok beállítása – valósult meg. A 

megújult könyvtárban az olvasók kényelmesen válogathatnak, olvashatnak. A könyvtári 

rendezvényeknek megfelelő helyet, az újságolvasáshoz kellemes környezetet biztosítottak. A 

gyereksarok kialakításával a könyvek lapozgatása mellett a könyvtári társasjátékok kipróbálásra és 

a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálnak a gyermek olvasóiknak. 

Az új rendszer céljai: 

 a szolgáltatási rendszerhez tartozó községi könyvtár/könyvtári szolgáltató hely 

gazdaságos könyvellátásának megoldása, a gyűjtemény sokoldalú hasznosítása; 

 a település igényeihez, a lakosság összetételéhez igazodó, folyamatosan bővülő és 

cserélődő könyvkínálat biztosítása; 

 a letéti állomány szakszerű gyarapításának, feltárásának, elektronikus eszközökkel 

való visszakereshetőségének biztosítása; 

 a közhasznú, közérdekű és helyismereti információk szolgáltatása;  

 a fogyatékkal élők, a nemzeti és etnikai kisebbségek speciális gyűjteményi igényeinek 

kielégítése; 
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 a közösségi szolgáltatások (könyvtári rendezvények, programok, kiállítások) 

biztosítása; 

 a könyvtári adminisztrációval megbízott személy munkájának segítése, módszertani 

gondozás, továbbképzési lehetőségek biztosítása; 

 a kiegészítő szolgáltatások (könyvkötészet, technikai, műszaki) biztosítása. 

A Megyei Könyvtár háromhavonta letéti állományként kb. 200 db könyvet bocsájt olvasóink 

rendelkezésére. A letétként itt hagyott könyveket cseréli, frissíti a helyi igényeknek megfelelően, 

így a községben élők közvetve vagy közvetlenül hatékony és minőségi könyvtári ellátásban 

részesülnek. 

A könyvek kölcsönzése mellett 2015 évtől lehetőséget van a folyóiratok helyben olvasására. 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A fentiekben említett programokon mindenki részt vehet, nincs senki kizárva. A településen nem 

fordul elő etnikai konfliktus. A lakók zavartalanul élnek a településen. 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

2018. december 5-én a település csatlakozott az önkéntesség világnapjához. 2021-ben már 4. 

alkalommal készültek az Önkéntesség Világnapjához és Mikulás ünnepéhez kapcsolódóan a 

„Hagyj el egy Mikulás csomagot” akcióra. Mivel a covid miatt nem volt lehetőség a csomagok 

közös összekészítéséhez a Molnár József Közösségi Szintér 100-nál több csomagot „hagyott” el 

azon az éjszakán. December 6-án az „Én egy elhagyott Mikulás csomag vagyok, nyugodtan 

vigyél haza, azért veszítettek el, hogy szebbé tegyem a napod” feliratú csomagokat lehetett 

keresni. 

Sajnos az önkéntes munka és az adományozás még nem túl elterjedt, de az alapjai már 

megjelentek a településen, de leginkább elszigetelten megjelenő segítési forma. Ennek 

ösztönzésére lenne szükség, és hogy a lakosság közül minél többen kapcsolódjanak a 

magánemberek kezdeményezéséhez. 

Karácsony alkalmából az Ajándékdoboz Alapítvány 60 csomaggal kedveskedik a Nagyrédén 

rászoruló családoknak. 

2021-ben létrejött a Nagyrédei Faludekor civil csoport. Ez a kis csapat kezdetben a Betlehem 

felállítását tűzte ki célul a település központjában. A közös összefogásnak köszönhetően 

elkészült a Betlehemnek helyet adó faházikó. Ez a szervezés olyan jól alakult, hogy most már 

nem csak Karácsonykor, hanem Valentin-napkor, március 15-én, nők napján, Húsvétkor, anyák 

napja alkalmából feldíszítik a kis házikót az alkalomnak megfelelően.  

3. alkalommal indult el az Adventi Ablakok keresése. Létrejött egy csoport, ahol a tagok egymás 

között megbeszélték, hogy ki melyik számot válassza és azon a napon feldíszítik az ablakokat a 

számoknak megfelelően. Ehhez készítenek egy térképet melynek a segítségével a gyerekek 

megtalálhatják a településen az adventi fényt a klasszikus adventi naptár aktuális számlálója 

szerint.  

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

Nagyrédén nem rendelkezünk információval a nemzetiségekről. 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A lakosság több csoportot szervezett a településen. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
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Nincs a településen, hiszen nem él roma család 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 

 
Nagycsaládosok, munkanélküliek elszegényedése, 

életkörülményeinek romlása, tájékozatlanság 

Mélyszegénységben élők számának feltérképezése, 

segítése önkéntes munkával, adományokkal. Hitelt 

hitelből típusú eladósodás veszélyei. A 

mélyszegénységben élők széleskörű tájékoztatása az 

életkörülményeiket javító támogatásokból. Az 

adományozás céltudatos pontos megszervezése, 

kiterjesztése, rendszeressé tétele, figyelemkeltés 

szórólapokkal, felhívásokkal. 

Magas a 180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküliek száma 

Munkaerő piacra visszatérés segítése (pl.: képzés, 

átképzés biztosításával); 

Önkéntes munka ritkán, csak helyben meghirdetett 

társadalmi munkák alkalmával van 

Önkéntes munka kiterjesztése, a fiatalok ösztönzése, 

hogy saját településükön végezzék a kötelező 50 

órás önkéntességet. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

2006. január 1. napjától Nagyréde Nagyközség Önkormányzata a gyermekjóléti feladat ellátást 

átadta Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának. A gyermekjóléti feladatokat a 

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 

látta el 2013. január 01. napjáig, amikor is Nagyréde nagyközség másik három településsel – 

Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján és Gyöngyöspata – létrehozott egy mikrotérségi társulást 

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézmény néven és gyöngyössolymosi székhellyel. 

Ezen társulás látja el a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a településünkön heti egy 

alkalommal történő helybeni munkavégzéssel, családlátogatásokkal és terepmunkával. Az ellátás 

pszichológiai segítővel is bővült a közelmúltban. 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 
táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma  1 584 1 710 3294 48,09% 51,91% 

0-2 évesek    95 2,88% 

0-14 éves  255 203 458 7,74% 6,16% 

15-17 éves  41 45 86 1,24% 1,37% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

 

A következő táblázat a gyermekkorú népesség összetételét mutatja nemek és korcsoportok szerinti 

bontásban. A 0-2 éves korú gyermekek az állandó népesség 2,88%-át teszik ki. A 0-14 év közötti 

gyermekek az állandó népesség 13,9 %-át, míg a 15-17 éves kiskorúak a lakosság 2,61%-át.  

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) kimondta, hogy a 

veszélyeztetettség olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetését az alapellátás 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi. A gyámhatóság védelembe veheti a szabálysértést elkövetett, vagy 

bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A védelembe vétellel egyidejűleg, a 

gyermek gondozásának segítésére, támogatására a család-és gyermekjóléti központot rendeli ki és 

a veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében intézkedéseket tesz. A bűncselekmény vagy 

ez elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembe vétel iránti eljárásban a 

gyámhatóság a feltételek fennállása esetén elrendelheti a gyermek megelőző pártfogását. 
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A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése és megszüntetése érdekében meghatározott intézmények és személyek kötelesek 

hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 

más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és a 

gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. A védelembe vétel elrendelésekor 

meghatározott intézkedések, kötelezettségek megvalósulását a legalább évenkénti felülvizsgálat 

során a család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserének tájékoztatása alapján vizsgálja a 

gyámhatóság. A gondozási nevelési tervben megfogalmazottak megvalósulása esetén a 

felülvizsgálat eredményeként a védelembe vétel megszüntetésére kerül sor. Ennek hiányában a 

következő felülvizsgálat határidejéről, új egyéni gondozási nevelési terv elkészítéséről, szükség 

esetén a pártfogó felügyelő és a család-és gyermekjóléti központ esetmenedzser együttműködésére 

való felhívásról történik rendelkezés. 

A gyámhatóság a gyermek védelembe vételét rendeli el: 

      - ha a Gyermekjóléti Szolgálat nem tud segíteni, 

      - ha a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét a család nem akarja elfogadni, DE feltételezhető, 

hogy a gyermek fejlődése a családi környezetben azért biztosítható. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és a 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a 

családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú 

iskolai végzettséggel rendelkezik 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a 

gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról 

megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az 

Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy 

c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha 

megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 

településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben 

vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek, 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében a fent nevezett a)-c) pontjaiban meghatározott 

körülmények közül legalább kettő fennáll 

b) a nevelésbe vett gyermek 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 

fiatal felnőtt 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

Év 
Védelembe vett kiskorú gyermekek száma  Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma  

Fő Fő 

2016 9 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 4 1 

2020 0 0 

2021 2 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

 

 

 

A fenti táblázat és a diagramm a védelembe vett és a veszélyeztetett kiskoúr gyermekek számát 

mutatja. Egyik sem jellemző a településen,de azért előfordul. A védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 2016-ban volt a legmagasabb. A veszélyeztett kiskorú gyermekek száma pedig 

2021-ben a legmagasabb. 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, valamint 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolás, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes 

gyermekétkeztetésnek. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermekek esetében lehetőség 

van a szünidei gyermekétkeztetésre. A település jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 

akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén 

fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 

november hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít feltéve, hogy a gyermek, 

fiatal felnőtt az előzőleg említett időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal 

felnőttnek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet került megállapításra a két 

időpontra tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy 

főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő 
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gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá 

vált gyermek megfelel a Gyvt .20. § (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. Az előző 

kategóriákba nem tartozó esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át nem haladja 

meg, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Fő 

2016 40 

2017 37 

2018 30 

2019 19 

2020 15 

2021 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblázatból egyértelműen látható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek száma folyamatosan csökken. A csökkenés nagy részben, azzal magyarázható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jososultság az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének bizonyos százalékában van meghatározva, azonban a nyugdíjminimum 

összege évek óta változatlan.  A jogosultságot meghatározó százalék értéke pedig csupán 5 

százalékponttal emelkedett 2018-ban. Mivel alacsony a törvényben meghatározott jövedelemhatár, 

sok családnak nem állapítható meg a kedvezmény. 

a) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az 

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételt teszi lehetővé.  A program célja, hogy 

segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Nagyréde Nagyközség 
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Önkormányzata is részt vesz a programban, melynek keretében támogatja az általános iskolás 

tanulókat. 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata minden éveben csatlakozik a Bursa Hungarica 

felsőoktatási pályázathoz. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat 

illetékeségi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A támogatás 

mértékét Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán-Erőforrás 

Bizottsága (2022. november 25. napjától Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Turisztikai és 

Sportbizottság) határozza meg. 

A településen jelenleg sem az Arany János programban sem pedig a Bursa Hungarica pályázatban 

nem vesznek részt diákok. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján az árvaellátás: az 

elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjogosultságot szerzett elhunyt 

személy gyermekének, örökbe fogadott gyermekének, meghatározott feltételek esetén nevelt 

gyermekének, testvérének, unokájának járó ellátás. Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek 

megléte esetén - legkorábban a személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének 

betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző 

intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a 

tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság 

megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik, ennek tartamára az 

árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti. 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

Árvaellátásban 
 részesülők összesen 

Fő Fő Fő 

2016 7 8 15 

2017 7 8 15 

2018 9 9 18 

2019 9 8 17 

2020 9 8 17 

2021 0 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A táblázat alapján megállapítható, hogy az árvaellátásban részesülők száma nem számottevő. A 

fétfiak és nők arányában nincs nagy különbség.  

b) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai 

nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást 

nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy  

db) utógondozói ellátásban részesül. 

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével 

kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 

hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben. 

 

b) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Településünkön magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek nincsenek. 

c) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Nyilvántartásunk alapján Nagyrédén magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él. 

Az idénymunka kezdetekor és ideje alatt viszont a településre érkező román vendégmunkásokkal 

érkeznek gyermekek is, akik valószínűleg nem magyar állampolgárok. Számukat nem tudjuk 

meghatározni, hiszen nem jelentkeznek be lakcímre vagy tartózkodási helyre. Az évek során egyre 

több Romániából érkező személy telepedig le községünkben. Ezek a személyek megszerezték a 

magyar állampolgárságot. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek nincsenek. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 116 116,00 

2017 2 124 62,00 

2018 2 115 57,50 

2019 2 126 63,00 

2020 2 134 67,00 

2021 2 129 64,50 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Nagyédén egy védőnő tölti be a 2  védőnői körzetet. Az egyiket vállalkozóként látja el, a másikat 

pedig helyettesítőként.  

 

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

db db db Fő Fő 

2016 2 0 0 n.a. 305 

2017 2 0 0 n.a. 305 

2018 2 0 0 n.a. 313 

2019 2 0 0 n.a. 288 

2020 2 0 0 n.a. 312 

2021 2 0 0 n.a. 328 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok 

   

 
 

Két háziorvosi körzet került kialakításra a településen, meghatározva azt, hogy melyik háziorvosi 

körzethez, melyik utcák lettek körzetesítve.  

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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d)    gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások; 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 12 19 

2017 12 24 

2018 12 26 

2019 12 20 

2020 12 23 

2021 12 22 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

 
 

 

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
családi 

bölcsödei 
férőhelyek 

száma  

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2016 0 0 12 12 0 0 0 0 

2017 0 0 12 12 0 0 0 0 

2018 0 0 12 12 0 0 0 0 

2019 0 0 12 12 0 0 0 0 
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2020 0 0 12 12 0 0 0 0 

2021 0 0 12 12 0 0 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

A településen 2012-től működik a Törpike családi napközi. Mivel bebizonyosodott, hogy egy 

családi napközi kevés az önkormányzat vásárolt egy másik napközit 2016-ban a Kisfóka családi 

napközit. 2016-ban már 12 gyermeknek volt lehetősége, hogy a családi napköziben 

foglalkozzanak vele, míg a szülő dolgozik. 2017-ben a két napközinek a neve megváltozott. A 

Törpike családi napközi neve Törpike Családi Bölcsőde lett, míg a Kisfóka családi napköziből 

Kisfóka Családi Bölcsőde lett.  

A bölcsődébe beírt gyermekek száma azért haladja meg a 12 főt, mivel az évközben elvitt 

gyermekek számát is tartalmazza. 

 

f) gyermekvédelem: mikrotérségi társulásban biztosított 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: az önkormányzat rendeletében foglaltak 

szerint biztosított. 

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés: a 

sportpálya sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított, valamint az 

általános iskola tornacsarnokában szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási 

lehetőség nyitott a gyermekek felé is (kézilabda, foci, torna, vívás, ökölvívás stb.) 

i)      gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); a szünidei gyermekétkeztetés az 

Nagyrédei Kastély Óvoda konyháján keresztült biztosításra az esetek többségében. A 

nyári szünidei étkeztetést a konyha nem tudta biztosítani, mivel augusztus hónapra leáll 

a konyha. Ebben az időszakban az Aranypince Vendéglőből került megrendelésre a 

szünidei gyermekétkeztetés. 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok: a gyermekek körében megrendezésre kerülő programok nem tesznek 

különbséget az eltérő kultúrájú vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekek 

között. 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor: nem releváns. 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az 

Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételt teszi lehetővé.  A program célja, hogy 

segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. Nagyréde Nagyközség 

Önkormányzata is részt vesz a programban, melynek keretében támogatja az általános iskolás 

tanulókat. 

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata minden éveben csatlakozik a Bursa Hungarica 

felsőoktatási pályázathoz. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat 

illetékeségi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A támogatás 

mértékét Nagyréde Nagyközség Önkormányzatának Humán-Erőforrás Bizottsága (2022. 

november 25. napjától Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Turisztikai és Sportbizottság) 

határozza meg. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 

programokra való eljutás módja, lehetőségei; 

 

 

 

4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt)  

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás gyermekeken 

belül  

Fő Fő % 

2016 93 0 0,00 

2017 89 0 0,00 

2018 91 0 0,00 

2019 95 1 1,05 

2020 92 1 1,09 

2021 97 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

A Nagyrédei Kastély Óvodába 1 hátrányos helyzetű gyermek járt 2019 és 2020-ba. 2021-ben már 

általános iskolai tanuló lett. Az óvodai férőhelyek száma 90 férőhelyről 2015-ben 100 férőhelyre 

növekedett. 2021-ben volt a legmagasabb az óvodába beírt gyermekek száma. 

 

4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 
Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  tanulók 
aránya az általános iskolai 
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(gyógypedagógiai oktatással együtt)  tanulókon belül  

Fő Fő % 

2016 192 0 0,00 

2017 190 0 0,00 

2018 203 0 0,00 

2019 205 0 0,00 

2020 206 0 0,00 

2021 201 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
  

A Szent Imre Általános Iskolába hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek nem járt. A 

nyilvántartásunkban szereplő általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermek Gyöngyösre jár. 

Az általános iskolába beírt gyermekek száma majdnem minden évben meghaladta a 200 főt. Ha 

létszám megkövetelte egy azon évfolyamból 2 osztály indult. 

 

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 
száma  

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya 
a gimnáziumi 

tanulókon belül 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

száma a nappali 
oktatásban 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

aránya a 
tanulók 

számához 
viszonyítva 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  tanulók  

aránya a 
szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
 

      

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma 

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
és nagykorúvá vált gyermekek száma 

fő fő 
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2016 0 0 

2017 0 0 

2018 2 0 

2019 2 0 

2020 2 0 

2021 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 

Nagyréde településen hátrányos helyzetű gyermekeket 2018-tól tartunk ismét nyilván. A korábbi 

években is volt megállapítva hátrányos helyzet, de ez közben megszűnt. Oka lehet, hogy a 

gyermekvédelmi kedvezmény feltételeinek nem feleltek meg. 2020-ben a 2 gyermeknek is 

megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, mivel az egy főre eső jövedelem 

meghaladja a törvényben meghatározott jövedelemhatárt. Mivel a gyermekvédelmi kedvezmény 

nem került ismét megállapításra, a hátrányos helyzet sem állapítható meg. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek-
csoportok 

száma 
gyógy-

pedagógiai 
neveléssel 

együtt  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógy-

pedagógiai 
neveléssel 

együtt) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógy-
pedagógiai 
neveléssel 

együtt) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógy-
pedagógiai 
neveléssel 

együtt) 

Óvodai 
gyógypeda

gógiai 
gyermek-
csoportok 

száma 

Gyógypeda
gógiai 

oktatásban 
részesülő 

óvodás 
gyermekek 

száma 
az 

integráltan 
oktatott 

SNI 
gyermekek 

nélkül  

Egy óvodai 
gyermekcso

portra 
 jutó 

gyermekek 
száma  

fő db db db fő db fő fő 

2016 105 4 100 1 93 0 0 23 

2017 115 4 100 1 89 0 0 22 
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2018 112 4 100 1 91 0 0 23 

2019 118 4 100 1 95 0 0 24 

2020 126 4 100 1 92 0 0 23 

2021 134 4 100 1 97 0 0 24 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy az óvoda a gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket 

fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, 

aki a harmadik életévét a 

felvételétől számított fél 

éven belül betölti, feltéve, 

hogy minden, a településen, 

fővárosi kerületben, 

vagy ha a felvételi körzet 

több településen 

található, az érintett 

településeken lakóhellyel, 

ennek hiányában 

tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév 

április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak 

az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös 

méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 

amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 

továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

A 3-6 éves kor közötti gyermekek száma meghaladja a 100 főt. A táblázatban láthatóvá vált, hogy 

az óvodába beírt gyermekek száma nem éri el a 100 főt. Ez azért is lehetséges, mivel a szülők 

másik településre viszik a gyermekeket, ezért nem éri el a maximális kihasználtságot. A Nagyrédei 

Kastély Óvodában 4 gyermekcsoport van. A Mókus, Pillangó Halacska, Katica csoport. 

Az óvodába heti rendszerességgel logopédus jár, aki a beszédben akadályoztatott gyermekek 

fejlődését segíti. Minden év májusában felméri a leendő tanköteles gyermekeket, kiszűri a 

beszédhibásokat közülük.  

Fejlesztő pedagógusi feladatokat az Óvodavezető látja el. A fejlesztő pedagógus célja, hogy 

hozzásegítse a gyermekeket, ahhoz, hogy majd az életben, mindennapokban könnyebben 

boldoguljanak. A fejlesztőpedagógus a foglalkozás során csoportos vagy egyéni formában 

„játszik” a gyerekekkel. A gyerekek jól szórakoznak a pedagógus pedig pontosan tudja, hogy az 

adott játék éppen mely részképességekre hat. 

A sajátos nevelési igényű és a BTMN gyermekek nevelése a többi gyermekkel együtt integráltan 

történik. A sajátos nevelési igényű gyermekek nagyobb mértékű differenciálást, a szokásostól 
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eltérő eljárások alkalmazását igényelnek. Ügyelni kell arra, hogy a fejlesztés ne terhelje túl, 

fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg. Az óvoda felvállalja a sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrált nevelését a Gyógypedagógiai Szakszolgálati Központ és a 

fejlesztő pedagógus irányításával.  

Két fajta gyógypedagógus jár az óvodába. Mivel van egy autista gyermek, ezért egy autista szakos 

gyógypedagógus és megkésett beszédfejlődés szakos gyógypedagógus jár. Segítenek a 

mozgásfejlődés akadályoztatásában lévő gyermekeken, valamint a kever specifikus fejlődésű 

zavart gyermeken. 

 

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban)  

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Más 
településről 

bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a 
nappali 

oktatásban  

db db db fő % 

2016 0 10 1 19,20 4,17 

2017 0 10 1 19,00 5,79 

2018 0 10 1 20,30 5,91 

2019 0 10 1 20,50 4,88 

2020 0 10 1 20,60 4,85 

2021 0 10 1 20,10 2,48 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szent Imre Általános 

Iskolába járó gyermekek száma 

meghaladja a 200 főt. Az általános 

iskolában is folytatják a 

sajátos nevelésű gyermekek fejlesztését. A gyógypedagógus a beszédfogyatékos és az egyéb 

pszichés zavarral küzdő gyermekeknek segít. A gyógypedagógusok heti rendszerességgel járnak 

az iskolába. 
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4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali oktatásban 

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban  

Fő 

2016 32 

2017 26 

2018 13 

2019 25 

2020 21 

2021 31 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-ban és 2021-ben a magas létszám miatt 2 osztály fejezte be eredményesen a 8. évfolyamot.  

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek: nem 

releváns 

 

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

mutatkozó eltérések; 

Egy általános iskola látja el a feladatot. Az országos mérési eredmények alapján az azonos 

lakosságszámú településekhez viszonyítva jó az eredmény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 
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Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei étkeztetésben 
részesülő gyermekek száma  

Fő Fő Fő Fő 

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

2017 n.a. n.a. n.a. 0 

2018 n.a. n.a. n.a. 2 

2019 n.a. n.a. n.a. 2 

2020 n.a. n.a. n.a. 2 

2021 n.a. n.a. n.a. 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szünidei gyermekétkeztetésben két gyermek részesült 2018-tól. 2022-ben részükre már nem került 

megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és így a hátrányos helyzet sem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Csellengő gyermekek problémájának megoldása Családi programok szervezése, GYES-en, GYED-

en lévő anyák és álláskereső pedagógusok szabad 

kapacitásának kihasználásával. Ifjúsági klub, 

tematikus klubok új közösségi intézményben. 

HH, HHH státuszú gyermekek, tanulók helyzetének 

feltárása, figyelemmel kísérése 

HH, HHH gyermekek szüleinek ösztönzése az 

önkéntes nyilatkozattételre. Széles körű 

tájékoztatás. 

Középiskolás korosztály szociális érzékenységének, 

empátiájának alacsony szintje 

A középiskolás korosztály ismereteinek bővítése, 

esélyegyenlőségi célpontokról, a kötelező 50 órás 

önkéntes munka lehetőségének megteremtése, 

teljesítése során a célcsoportok segítése. 

Fiatalok elvándorlása Vonzóvá kell tenni a települést pl.: több 

szórakozási, művelődési lehetőséggel, élhető 

településkép, parkok közterek építésével. Családi 

vállalkozások támogatásával.  

Óvodás és bölcsődés korú gyermeket nevelő anyák 

munkahely és gyermeknevelés összhangjának 

problémái 

Nyári gyermekfelügyeleti lehetőségének vizsgálata. 

Anyabarát munkahelyek megoldása. Óvodai 

nyitvatartási idő hosszabbítási lehetőségének 

felülvizsgálata. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Ma Magyarországon a nők iskolai végzettsége általánosságban valamivel magasabb, mint a 

férfiaké. A nők nagyobb százalékának van középfokú (52,6%), illetve felsőfokú végzettsége 

(52,6%), mint a hasonló korú férfiaknak. A lányok a gimnáziumokban jelentősen felül, a 

szakiskolákban alulképviseltek. Ez azt jelenti, hogy a lányok inkább általános középfokú képzést 

kapnak, és ritkábban tanulnak szakmát ezen a szinten. Az oktatás jelenleg Magyarországon nemek 

szerint szegregált, ami főleg a szakoktatásban és a felsőoktatásban érzékelhető. A statisztika azt 

mutatja, hogy akadnak bizonyos területük, amelyekben a férfiak számbeli fölényben vannak: 

ilyenek többek között a természettudományok, az informatika, a műszaki tudományok, a 

mezőgazdaság és az állategészségügy.  

Jogi helyzetüket illetően a nők a magyar történelem folyamán a férfiakénál szűkebb korlátok közé 

voltak szorítva. Házasságkötésükkel váltak nagykorúvá (14 éves koruk előtt csak apjuk 

beleegyezésével házasodhattak), férjük családi nevét viselték. A legnagyobb probléma az volt, 

hogy bár bizonyos jogokkal rendelkeztek, de nem gyakorolhatták azokat – legjobb példa erre a nő 

vagyonával való rendelkezés: lehetett önálló vagyona házassága fennállása alatt is, ám azon férje 

haszonélvezeti joggal bírt. Különbség mutatkozott az öröklési jogban is: a polgárok, földművesek, 

kereskedők feleségeinek járt csak a vagyon fele a férj halála után, a magasabb egzisztenciájú 

férjek feleségeinek nem. Tekintettel arra, hogy a női esélyegyenlőség és egyenjogúság sokféle 

aspektusból vizsgálható és írható le, a jelenlegi jogi szabályozási háttér is rendkívül szerteágazó. 

Nemzetközi egyezmények és egyéb nemzetközi jogi aktusok védik a nőket egyebek között a 

rabszolgaságtól, a szexuális kizsákmányolástól, a fegyveres konfliktusok alatti bántalmazástól, a 

munkaerőpiaci diszkriminációtól, biztosítják politikai jogaikat, egyenlő bérezésüket, 

jogérvényesítési lehetőségeiket. E rendelkezéseket Magyarország is – mint ENSZ-, EU- és Európa 

Tanács-tag – átültette különféle jogszabályok útján. 

Magyarország Alaptörvényének XV. cikke kimondja többek között, hogy 

 Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen 

faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül 

biztosítja. 

 A nők és a férfiak egyenjogúak. 

 Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

 Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  Nők aránya  Összesen 

% % % 

2016 2,61 1,64 2,13% 

2017 2,61 2,45 2,53% 

2018 3,37 2,36 2,87% 

2019 3,15 3,04 3,10% 

2020 3,43 4,27 3,85% 

2021 3,12 3,63 3,38% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vizsgált időszakban a nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 korosztály között a 2019-es 

évig a férfiak aránya magasabb, mint a nőké. Ez az arány 2020-ra megváltozott és a nők aránya 

nagy mértékben megemelkedett. Az éves során mind a két nem aránya növekedést mutat 

 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb ideje regisztrált 
munkanélküliek aránya 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül  

 % % 
 

2016 34,04 50 
 

2017 50 57,14 
 

2018 39,68 48 
 

2019 46,27 51,61 
 

2020 59,04 46,94 
 

2021 59,15 64,29 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 



 66 

 

 
 
Mint ahogy az előzőekben is részletezésre került, a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya emelkedést mutat az évek során. 2020 kivételével a nők aránya magasabb 

a tartós munkanélküliek között. Ez az arány 2021-ben kiemelkedően magas volt. 64,29%. Egy 

fizetésből a család nehezen tud megélni, ezért a nők egy része nem marad otthon a gyermek 3 

éves koráig. A nők gyermek születése után szeretnének visszakerülni a munkaerőpiacra, de 

nehezen tudják megoldani. 
 

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

fő Fő 

2016 47 3 

2017 56 6 

2018 63 3 

2019 67 4 

2020 83 6 

2021 71 3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

Nagyrédén a nyilvántartott álláskeresők száma évről évre emelkedett. A nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma nem jelentős a településen. A pályakezdő álláskereső kérheti a Járási 

Hivatalba a nyilvántartásba vételüket. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési program nem indult Nagyrédén.  

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

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

Nem rendelkezünk információval, hogy a nőket érintené ilyen hátrányos megkülönböztetés a 

településen 

 

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.) 

 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám védőnőnként 

db Fő Fő 

2016 1 116 116,00 

2017 2 124 62,00 

2018 2 115 57,50 

2019 2 126 63,00 

2020 2 134 67,00 

2021 2 129 64,50 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A települése egy védőnő látja el a védőnői körzeteket. 2020-ban 134 gyermek volt a 0-3 év közötti 

gyermek.  

 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 12 19 

2017 12 24 

2018 12 26 

2019 12 20 

2020 12 23 

2021 12 22 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

 
 

Nagyrédén a Kis Fóka Bölcsőde és a Törpike Családi bBlcsőde működik. A két bölcsőde 

férőhelyeinek száma 12. Azok a szülők, akik nem tudják megoldani, hogy a gyermek óvodába 

indulásáig otthon maradjon, annak lehetősége van a bölcsődébe elhelyezni a gyermeket. 

 

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma  

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
családi 

bölcsödei 
férőhelyek 

száma  

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 

száma  

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2016 0 0 12 12 0 0 0 0 

2017 0 0 12 12 0 0 0 0 

2018 0 0 12 12 0 0 0 0 

2019 0 0 12 12 0 0 0 0 

2020 0 0 12 12 0 0 0 0 

2021 0 0 12 12 0 0 0 0 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

Munkahelyi bölcsőde nincs a településen. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A gyermekgondozást a településen első sorban a védőnő látja el. A Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat is segíti a védőnő munkáját. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

Nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy történt e rendőri riasztás családi 

viszályhoz. 

 

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

otthona) 

Gyöngyösön a Családok Átmeneti Otthonában a Heves megye közigazgatási területén állandó 

lakóhellyel rendelkező szülő és gyermeke, válsághelyzetben lévő várandós anya helyezhető el.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A nők szerepe a helyi közéletben jelentős. Az intézményeket nők vezetik. A beosztottak nagy 

részét is nők teszik ki. A település  polgármestere is hölgy. A civil szereplők között is nagyon sok 

nő van jelen. A településen nem kerül hátrányban a női nem. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Gyermekfelügyelet megoldatlansága a nyári 

szünidőben 

Helyi gyermekfelügyelet megszervezése. 

GYES-en, GYED-ről visszatérő munkahelyi 

problémák, munkahelyek elvesztése 

Munkaügyi programok célcsoportja: képzések, 

álláskereső klubok, vállalkozóvá válás támogatása, 

részvétel e-learning képzésben,  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A népesség tartós és folyamatos fogyása önmagában is nyugtalanító jelenség, mindez azonban a 

népesség öregedésével párhuzamosan zajlik, ami a korösszetétel torzulásával, a gyermek/fiatal, 

felnőtt és időskorú népesség korosztályainak kedvezőtlen arányváltozásával jár együtt. A népesség 

öregedésének egyik alapvető, de pozitív értelemben vett oka, hogy a megszületett nemzedékek 

közül egyre többen érik el, illetve élik meg hosszabban az időskort. Ennek eredményeként a 

népesség korösszetétele egyre inkább az időskorúak felé tolódik el, ez emeli az adott népesség 

átlagos életkorát. 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

  

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
%  

2016 635 435 145,98% 

2017 645 421 153,21% 

2018 646 445 145,17% 

2019 669 458 146,07% 

2020 672 460 146,09% 

2021 699 470 148,72% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

 

Ahogy az esélyegyenlőségi program elején is meghatároztuk az öregedési index megmutatja, hogy 

az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban 

vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. 

Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. 

A táblázatból egyértelműen leolvasható, hogy a település elöregedőben van. A 65 év feletti 

állandó lakosok száma évről évre emelkedett. A 0-14 év közötti állandó lakosok száma is 

emelkedést mutat, de még így sem kerül egy szintbe az idősebb lakossághoz. 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma  

Összes nyugdíjas 

2016 326 578 904 

2017 320 566 886 

2018 324 569 893 

2019 323 565 888 

2020 314 554 868 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

 
 

A diagram egyértelműen mutatja, hogy a nyugdíjasok száma az évek múlásával csökken. A 

nyugdíjasok körében a nők aránya magasabb. A dolgos évek után minden nő számára kiváló 

lehetőséget jelent a kedvezményes nyugdíjba vonulás lehetősége, mellyel országosan is sok ezren 

élnek minden évben. A kedvezményes nyugdíjazási lehetőséget azok a nők vehetik igénybe, akik 

legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek. A férfiak esetében a korosztályhoz kapcsolják a 

nyugdíjba vonulás feltételét.  

Az öregségi nyugdíjkorhatár 2013 és 2022 között fokozatosan 62-ről 65 évre emelkedik.  

Ez lehet az oka annak, hogy a nők esetében a táblázat szerint annyival magasabb a nyugdíjasok 

száma. 
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 

2016 11 0 250 484 1 12 0 

2017 11 0 244 476 1 10 0 

2018 11 0 250 474 3 15 0 

2019 9 0 259 485 2 11 0 

2020 6 0 257 476 2 10 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

      
 
 

 
 
A táblázat a nyugdíjszerű ellátásokat tartalmazza nemek szerinti bontásban. Az öregségi 

nyugdíjban részesülök számában évenkénti bontásban nincs nagy eltérés. A nők és férfiak 

vonatkozásában viszonyt nagy különbség látható. A diagrammon is jól látható, hogy a nők 

nagyobb számban részesülnek öregségi nyugdíjban mint a férfiak. Ennek az is oka lehet, hogy a 

nők születéskor várható élettartam magasabb, mint a férfiaké. Az özvegyi nyugdíj nyugdíjban 

részesülők közül is a nők aránya mehgaladja a férfiakét. 

Előbb vagy utóbb legtöbbünknek szembe kell nézni az özvegyélet nehézségeivel, melynek részét 

képezi, hogy az egyik fél jövedelme megszűnik. Ekkor lép életbe az özvegyi nyugdíjazás 

intézménye, amely anyagi forrást biztosít a fennmaradáshoz. Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az 

elvált házastárs és az élettárs kaphat. Az özvegyi nyugdíj igénylése kapcsán számos tudnivalót 

kell megismernünk, az özvegyi nyugdíj kritériumai ugyanis nem csak az elhunyt fél, hanem az 

özvegyi nyugdíjra jogosult fél irányában is szigorú feltételeket határoznak meg. Az özvegyi 
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nyugdíj összegének a meghatározása szempontjából a legfontosabb tényezők az életkor és a 

szolgálati idő, de az együttéléssel kapcsolatban is megállapít az özvegyi nyugdíj törvény 

különböző feltételeket. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

Manapság egyre több olyan idős akad, aki a nyugdíjkorhatár elérésre után sem hagyja ott 

munkahelyét. Évről évre gyakoribbá válik a munkavállalás nyugdíjasként, melynek több okai is 

ismert. Egyrészről az egészségi állapota lehetővé teszi, hogy továbbra is aktív maradjon, 

másrészről az alacsony összegű nyugdíj miatt fontos, hogy minél tovább maradjanak a 

munkaerőpiacon. A cégeknek is előnyös a nyugdíjas munkavállaló. Azok a munkavállalók, akik 

több évtizednyi tapasztalattal rendelkezik az adott területen, növelheti a munka hatékonyságát. Az 

idősebb munkavállaló segítséget tud nyújtani, azon fiatal munkavállalóknak, akik most kerültek ki 

az iskolából és nem rendelkeznek kellő tapasztalattal. Az anyagiakra tekintettel is jó a nyugdíjas 

munkavállaló, mivel kevesebb adót és járulékot kell fizetni utánuk. 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

47 56 63 67 83 71 

41-45 év  
Fő 4 4 9 8 13 9 

% 8,51% 7,14% 14,29% 11,94% 15,66% 12,68% 

46-50 év  
Fő 5 6 3 5 8 5 

% 10,64% 10,71% 4,76% 7,46% 9,64% 7,04% 

51-55 év  
Fő 3 4 2 6 10 6 

% 6,38% 7,14% 3,17% 8,96% 12,05% 8,45% 

56-60 év  
Fő 7 9 7 4 4 8 

% 14,89% 16,07% 11,11% 5,97% 4,82% 11,27% 

61 éves, vagy 
afeletti  

Fő 10 19 21 18 18 18 

% 21,28% 33,93% 33,33% 26,87% 21,69% 25,35% 

        

A táblázat jól szemlélteti, 41-60 éves korig a nyilvántartott álláskeresők számában nagy volumenű 

változás nem történt az évek folyamán. A 61 éves vagy a feletti nyilvántartott álláskeresők száma 

kiemelkedően magas. Ennek a korosztálynak már nagyon nehéz visszakerülni, annak ellenére is, 

hogy a cégeknek is jövedelmező. 

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei 

a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 

Az önkormányzat az idősek társadalmi aktivitásának, a tevékeny időskor, valamint a helyi 

közösségek erősítésének az elősegítése érdekében:  

 

 segíti a nyugdíjas önszerveződéseket, működésükhöz helyiséget és technikai eszközöket 

biztosít.  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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 szervezi és támogatja a térségi és helyi időseket érintő rendezvényeket, ezáltal bevonva az 

időseket a lakóhelyük eseményeinek formálásában,  

 együttműködik az adományozó szervezetekkel és szervezi az adományok lakossági 

elosztását,  

 civil szervezetekkel közreműködésével megrendezi a hagyományőrző napokat, amely 

alapot ad az idősebb és fiatalabb korosztály közötti párbeszéd kialakulásának.  

 

Nagyréde nagyközségben csupán 1 idősekből álló nyugdíjas kör működik, melyek folyamatosan 

figyelik és segítik a településen élő idős embereket: Bokréta Nyugdíjasklub, amely 2012. évben 

alakult.  

2016-ban megnyílt a településen a Nagyrédei Gondozási Központ, mely 3 szolgáltatást nyújt: házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés és az idősek nappali ellátását. A szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás 2016 előtt is működött a településen csak akkor önkormányzat keretein belül. Az 

idősek nappali ellátása keretében a gondozók különböző foglalkozásokat, programokat 

szerveznek.  

 

2018-ban indult el Nagyréde településén a Digitális Jólét Program. A mentor feladat felmérni, 

milyen képzésre van igény és úgy alakítani a foglalkozást, hogy minél több személy számára 

tudjon segítséget nyújtani. 

Az idősek képzésére is hangsúlyt fektetünk. A település az otthonukat elhagyni képes idősek 

számára az infokommunikációs eszközök használatát elősegítő kézségfejlesztést szeretné 

biztosítani. 

 

2022. októberében a KIOSK pont megkezdte működését a Molnár József Közösségi Szintérben. A 

KIOSK egy mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont. Elhelyezésének a célja az 

volt, hogy az állampolgárok egyes hatósági feladatokat önállóan, ügyintézők nélkül is el tudjanak 

végezni. Használata nagyon egyszerű. Ilyen gépet az országban 400 darabot telepítettek.  

A gép segítségével lehetőség van: 

 vezetői engedély pótlására 

 személyi igazolvány pótlására 

 jármű ideiglenes kivonására vagy meghosszabbítására 

 anyakönyvi kivonat igénylésére 

 lakcím bejelentésére 

Ez megkönnyíti az idősebb lakosság életét, mivel ezek ügyek elintézéséhez nem kell járási 

szákhelytelepülésre, Gyöngyösre beutazni, hanem az ügyintézés helyben kezdeményezhető, 

elintézhető. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

Az idős korú lakosság hátrányos megkülönböztetésben nem szenved. A település minden 

segítséget megpróbál nyújtani a lakosságnak. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

Körzeti orvosi ellátásokon, a Kistérségi Társuláson és a mikrotérségi társulás szolgálatain 

keresztül biztosított. A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi Társulása keretében történik a 

rendelési időn túli,- és hétvégi orvosi ügyelet ellátása.  
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma  

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma 

Fő Fő fő fő 

2016 635 12 7 33 

2017 645 22 10 44 

2018 646 23 8 45 

2019 669 23 9 41 

2020 672 19 8 83 

2021 699 22 8 79 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

   
 

 
 

Korábban már részletezésre kerűlt, hogy a lakosság nagy részét a 65 év feletti lakosság alkotja. 

2021-ben volt a legmagasabb ez a szám. Az idősek nappali ellátásában 12 fő vehet naponta részt. 

A házi segítségnyújtás kertein belül a gondozók gondoskodnak azokról az időskorú személyekről, 

akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, 

valamint akik az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek. Ha szükség van r segítenek a 

mindennapi bevásárlásban, gyógyszer kiváltásában. 

A szociális étkeztetést az veheti igénybe, aki a a 70. életévét betöltötte vagy a háziorvos igazolása 

alapján, hogy a kérelmező egészségügyi, szociális, fogyatékossági vagy függéségi alapon 

rászorult. Az étkezést igénybe vevők száma évről évre változik. 2020 és 2021 években ez a szám 

jelentősen megemelkedett. 

Idősek napja alkalmából az önkormányzat minden évben köszönti az idős lakosságot. A korona 

vírus ideje alatt rendezvény megtartására nem volt lehetőség. Ezeken a rendezvényeken az 50 és 

60 éves jubileumi házassági fogadalmak megújítására is sor kerül. Ezt követően egy kis 

vendéglátásra kerül sor a sztárvendég megérkezéséig. Ebben az időszakban a 65 évet betöltött 

szépkorúak átvehetik az önkormányzat által nyújtott ajándékokat. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

 

c) idősek informatikai jártassága; 



 76 

 

d) Ahogy korábban már említettem a Digitális Jóléti Pont keretein belül az idősebb 

korosztálynak lehetősége volt a számítógép alap szintű elsajátítására. 

 

e) a generációk közötti programok. 

A Nagyrédei Gondozási Központ és a Nagyrédei Kastély Óvoda kapcsolatban áll egymással. 

Gyereknap alkalmából a nappali ellátás gondozottjai elmentek az óvodába és gyümölcskosárral 

köszöntötték a gyermekeket. Anyák napja és Karácsony alkalmából az óvodából mennek a 

gyermekek a Gondozási Központba és ott versel énekkel köszöntik az időseket. 

Kapcsolatban állnak a Bokréta Nyugdíjaskörrel is. Közös programokat szoktak kialakítani. 

 

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

településen 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Nincs elég segítségük a ház körül A házi segítségnyújtás ad erre lehetőséget, 8 órában 

és a működési engedély szerint 12 főt láthat el egy 

gondozó. emellett a helyi lakosság, a fiatalok 

segítőkészségére van szükség pl.: fát vágni, füvet 

nyírni: 50 órás kötelező önkéntes munka. 

Tekintélyvesztés a fiatalabb korosztállyal szemben A helyi civil szervezeteknek nagy szerepe van 

ebben, amit erősíteni szükséges az 50 órás kötelező 

önkéntességet végezzék helyben az idősek 

segítésére. Diákmunka keretében is segítséget 

nyújtanak az időseknek. 

Nincs nappali ellátás, kapcsolatok beszűkülése, 

egyedüllét; Nincs lehetőség a tevékeny időskor és az 

élethosszig tartó tanulásra 

Idősek nappali ellátása, Digitális Jólét Program  

Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők megélhetése Az önkormányzat a civil szervezetek bevonásával 

javaslatot készít a testületi bizottságok felé. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékosság hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely 

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékosság változó fogalom, bárki bármikor 

fogyatékossá válhat. A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget: nem betegség, hanem állapot, 

ami a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti akadályok 

kölcsönhatásának következményéből adódik. Ezen akadályok gátolják a fogyatékos személyt a 

társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

  

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak  

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők  
Összesen 

2016 50 68 118 

2017 50 67 117 

2018 44 66 110 

2019 37 56 93 

2020 34 55 89 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátáásra jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. 

életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60%-os, 

vagy kisebb mértékű és a jogszabályban meghatározott egyébb jogosultsági feltételekkel is 

rendelkezik. Az ellátás típusának meghatározása – mely lehet rehabilitációs ellátás és 

rokkantsági ellátás- komplex minősítés ismeretében történhet meg. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (1), 4. §, 5. § (1) és (2) 

bekezdései alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs 

hatóság komplex minősítése (és a rehabilitációs javaslat) alapján lehetnek: 
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a) rehabilitációs ellátás 

– a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy számára; vagy 

b) rokkantsági ellátás 

– ha a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem javasolt; illetve 

– ha a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási 

rehabilitációt igényel, de a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a megváltozott munkaképességű 

személy esetében az 5 évet nem haladja meg. 

c) Az Mmtv. 2018. január 1-jétől hatályos 13/A. §-a értelmében, meghatározott feltételek 

mellett kivételes rokkantsági ellátást igényelhetnek azok a megváltozott munkaképességű 

emberek, akik a rokkantsági ellátáshoz nem rendelkeznek elegendő biztosítási idővel. Különös 

méltánylást érdemlő körülménynek számít például, ha a kivételes rokkantsági ellátás iránti 

kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 

időtartam az 5 évet nem haladja meg. További feltételek és részletek az adott alpontban 

olvashatók. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásban részesülők száma az évek során 

csökkentést mutat, mind a férfiak és nők esetében. Azonban a nők esetében az ellátásban 

részesülők száma magasabb mint a férfiaké. 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma  

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  
 

A településen nappali ellátásban részesülő fogyatékkal élő személy nincs, tekintettel arra, 

hogy ilyen intézmény nincs Nagyrédén. 
 

 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás: foglalkoztatottságuk nem megoldott 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A településen nincs tudomásunk jelentős fogyatékossággal élő személyről. Kifejezetten számukra 

adható ellátás nincs. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
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a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzati intézmények nem tudatosan, de elhelyezkedésüknél és szerkezeti 

felépítésüknél fogva akadálymentesek. Akadálymentes intézmények a Molnár József 

Közösségi Szintér, Nagyrédei Gondozási Központ. 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 

akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

A közösségi honlap és a társ honlapok akadálymentesítettek infokommunikációs 

szempontból. 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége: információval nem rendelkezük információval 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

Biztosított, az újonnan épülő közlekedési utak, járdák, parkok kialakításánál erre fokozottan 

figyelemmel vagyunk. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.): nem releváns 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

A településen nem történt ilyen program kialakítása érdekeltség hiánya miatt. 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Idős mozgáskorlátozottak vannak, akik 

közlekedési és egyéb életvezetési problémákkal 

küzdenek 

Bevásárlás és napi problémák segítése önkéntes 

munkával. 

A nem akadálymentes középületek léte Pályázati figyelés, pályázat benyújtás a 

korlátozott önerő miatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

játszótér kialakítása pályázat figyelés 

belterületi utak fejlesztése pályázat figyelés 

játszóterek korszerűsítése pályázat figyelés 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma): a civil szervezetek, és az önkormányzati tulajdonban álló szolgáltató szervezetek 

együttműködése zavartalan. 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása: a településen együttműködnek az Önkormányzat, 

az egyházközösség és a civil szervezetek. A községi rendezvényeket, így falunap, nőnap, 

gyermeknap, falukarácsony, nemzeti ünnepek közösen szervezik és bonyolítják. 

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

felzárkózást segítő közös programok bemutatása: az Önkormányzat érdekelt a Gyöngyös 

Térségi Kistérségi társulásban, együttműködési megállapodásba foglalt nemzetközi 

kapcsolatai településünknek nincs, informális kapcsolatokat azonban fenntart. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége: nem releváns 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: 

együttműködünk a Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulás intézményeivel, akik segítik 

munkánkat. 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában: nem releváns 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
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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 HEP elkészítésének 

folyamatába; 

A HEP sablon munkaanyag elkészítése, illetve a következtetések levonásának áttekintése 

közösen. 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 

HEP Fórumot. 

Az anyag előrehaladásáról folyamatosan tájékoztatást adunk és észrevételi lehetőséget 

biztosítunk. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT). 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 

határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 

TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 

közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

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 

Roma személyek nem élnek a 

településen a mélyszegénységben 

élőkről nincs pontos információ. A 

mélyszegénységben élők szokásaiból, 

egészségügyi hozzáállásukból a 

probléma hosszú távon generálódhat. 

A mélyszegénységben élők 

feltérképezése, munkahelyteremtés, 

közlekedési feltételek javítása. 

Gyermekek 

2013. évben felvetett probléma: a 

közösségi tér hiánya. A Fáy Kastély 

pályázat folyamatban van, amely új 

közösségi térként fog funkcionálni. 

Felújított közintézmények (iskola, 

tornaterem, vívóterem, önkormányzati 

hivatal, egészségügyi központ, 

gyógyszertár) élhetőbb falukép alakult 

ki, esélyotthon pályázat (célcsoport: a 

fiatal felnőttek, cél a fiatal felnőttek 

településen tartása) folyamatban van. 

Új cél: az óvoda és a családi bölcsőde 

férőhelyei számának növelése. 

2013-ban és most is cél: a közösségi 

terek létrehozása, élhető falukép 

kialakítása. Az óvoda és a családi 

bölcsőde férőhelyei számának 

növelése, egy külön álló családi 

bölcsőde épületének kialakítása, mely 

által a két családi bölcsőde az óvoda 

épületéből kiköltözik, így felszabadul 

egy csoportszoba az óvodás gyermekek 

számára. 

Idősek 

2013-ban feltárt probléma: kevés a 

hivatalos házi segítségnyújtás. 2016-

ban új intézményként kialakításra 

került a Gondozási Központ, amely az 

idősek nappali ellátását, a házi 

segítségnyújtást, a szociális étkeztetést 

biztosítja. A Gondozási Központ 

férőhelyeinek száma 20, amely 

kevésnek bizonyult 2018 végére. 

Probléma az idősek „világtól” való 

elzártsága, elszigetelődés. 

Gimnazista, középiskolás fiatalok 50 

órás önkéntes segítő munkájának 

megszervezése az idősek ház körüli 

segítése céljából. A középiskolás 

fiatalok az elmúlt 5 évben láttak el 50 

órás önkéntes segítő munkát a fenti 

aspektusban. Új cél: a Gondozási 

Központ férőhelyei számának bővítése, 

az épület alapterületének és 

szakembereinek bővítése. Cél: idősek 

számára informatikai oktatás 

szervezése, és a generációk 

összehozása. 

Nők 

2013-ban probléma: A nők 

szűrővizsgálatokra való eljutása 

nehézkes. 

2013-ban: Megszervezni, hogy a 

településre jöjjenek szűrővizsgálatok, 

melyek a lakosság egészének a 
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A gyermeket nevelő nők munkához 

jutása nehézkes. 

rendelkezésére állnak. Folyamatban a 

háziorvosok által pályázott EFOP-

1.8.2-17. számú, praxisközösségek 

létrehozására irányuló projekt, amely 

keretében szűrővizsgálatokat 

szerveznek a konzorciumi partnereknél. 

2013-ban: Anyabarát munkahelyek 

ösztönzése. Óvoda és családi bölcsőde 

férőhelyei számának bővítése. 

Fogyatékkal 

élők 

A közintézmények, utcák, járdák 

megközelítése a fogyatékkal élők 

számára nem minden esetben 

megoldott. Ebben a közintézmények 

felújításával történtek pozitív 

változások. 

Akadálymentesíteni szükséges a még 

nem akadálymentes közintézményeket, 

azaz óvodát és az iskolát. További 

feladat a település honlapjának 

akadálymentesítése. 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítás 

Belterületi utak rossz állapotban 

vannak. A már meglévő játszóterek 

szükségszerű korszerűsítése. 

Új játszótér(ek) kialakítása, a már 

meglévő játszóterek korszerűsítése. 

Szennyvízhálózat korszerűsítés. 

Szolgálati és bérlakás építése, 

kialakítása. 

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a nem magyar állampolgár idény,- vagy vendégmunkás 

egyenrangú tagja a közösségnek, dolgoznak és fizetésből élnek. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges fejlődését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítésére és az idősek közötti életszínvonal különbség 

csökkentésére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a boldog családi életet és a munkanélküliség csökkentését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapjainak segítésére.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 A B C D E F G H I J K L 

Intézke-

dés 

sorszá-

ma 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következteté- 

seiben feltárt 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A cél 

összhangja 

más helyi 

stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódása 

országos 

szakmapolitikai 

stratégiákhoz  

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézke-

dés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredmé-

nyességét 

mérő 

indiká-

tor(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredménye-

inek 

fenntarthat-

ósága 

Önkormányzatok 

közötti 

együttműködésben 

megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

 I. Településszintű probléma 

1. A Helyi 
Esélyegyenlőségi 
Program 
megismertetése, 
elfogadása, 
azonosulás a 
feladatokkal 

A lakosság nem ismeri az 
esélyegyenlőség 
területén feltárt 
problémákat, a kitűzött 
célokat, az intézkedési 
tervet, a fejlesztési 
irányokat 

A lakosság ismerje meg a HEP-et és 
fogadja el; 
Ismerjék a célokat és a megvalósulás 
menetét, eredményeit; 
A település honlapján legyen olvasható; 

A helyben szokásos módon legyen 
hozzáférhető. 

Gazdasági Program MNTFS 2030 A lakosság 
tájékoztatása:  
az önkormányzat a 
HEP-ről, 
a honlapon: HEP 
oldal, 
HEP marketing 

a település 
lakossága, a 
polgármester 

2023.12.31. 

lakosság 
tájékoztatása,  

gyakran látogatott 
honlap 

informatikus és 
sajtós díja; 

humán erőforrás: 
önkéntesek 

folyamatosan 
üzemeltetett 
honlap 

nem releváns 

2, Játszóterek 
korszerűsítés, új 
játszótér kialakítása 

A meglévő játszótereken 
meglátszik az időjárás 
viszontagsága és igény 
lenne új játszótér 
kialakítására 

Biztonságos, szabványoknak megfelelő 
játszóterek és játszótéri elemek 
kialakítása, meglevő elemek 
korszerűsítése, a lakosság bevonásával 
annak önszervező és kapcsolatépítő 
eleminek javítása céjából. 

Költségvetési 
Koncepció 

MNTFS 2030 „Legyen 
jobb a gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia (2007-
2032) 

Tájékoztatás 
helyben szokásos 
módon; Pályázati 
források 
kihasználása 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31. kisgyermekes 
családok 
ösztönzése, 
programok és 
résztvevők száma 

pályázati erőforrás folyamatosan 
üzemeltetett 
honlap 

nem releváns 

3. Belterületi utak 
felújítása 

A belterületi utak 
állapota folyamatosan 
romlik 

Tömegközlekedés és a település 
centrumába történő bejutás 
körülményeinek javítása, ezzel javítva 
alapszolgáltatások könnyebb elérését. 

Költségvetési 
Koncepció 

MNTFS 2030 Pályázati források 
kihasználása 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31. benyújtott 
pályázatok 
eredményes 
megvalósítása  

Pályázati 
erőforrás: 
TOP_Plusz-1.2.3-
21 Belterületi utak 
fejlesztése 
pályázat 

 nem releváns 

4. Szennyvízhálózat 
korszerűsítése  

A szennyvízhálózat 
elavult 

Megszűnnek településszintű csőtörési,- 
valamint a lakossági dugulási 
problémák. 

Költségvetési 
Koncepció 

MNTFS 2030 Pályázati források 
kihasználása 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31 benyújtott 
pályázatok száma 

Pályázati 
erőforrás: 

KEHOP 

 nem releváns 

 II. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1. Mélyszegénységben 
élők feltérképezése 

Mélyszegénységben 
élőkről nincs információ, 
emiatt kevés a segítés 
lehetősége 

 tájékoztató brossúra a lehetőségekről 
 Munkakeresésben segítségnyújtás 

(börze) 
 Személyes konzultációs lehetőség 
 Tanácsadás rossz hitelek ellen 
 Szemléletformálás, tudatos 

Költségvetési 
Koncepció 

Gazdasági Program 

MNTFS 2030 Új Roma 
Stratégia (2019-2030) 

Mélyszegénységben 
élők, 
nagycsaládosok 
létfenntartás, 
lakhatási 
körülményeinek, 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31. mélyszegények 
számának 
csökkenése; 

iskolázottság 
növekedése; 

megszerzett 

Anyagi forrás, 
adományok 
gyűjtése, 
tankönyvek, 
munkába járás 
támogatása. 

nem értelmezhető nem releváns 
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segítségnyújtás táplálkozási 
szokásainak 
felmérése, javítása. 
Családgondozás 
fontossága. 
Települési 
támogatás 
biztosítása. 
Segítésük 
adományokkal, 
önkéntes 
munkával. 
Munkaerőpiacra 
való visszatérésük 
segítése. 
A település 
közösségi életébe 
bevonás. 

munkahelyek 
megtartása; 

a leszakadt 
társadalmi réteg 
felemelkedése 

Humán erőforrás: 
pedagógus, 
óvónő, védőnő. 

 III. A gyermekek esélyegyenlősége  

1. HH, HHH státuszú 
gyermekek, tanulók 
helyzetének 
feltárása, 
figyelemmel kísérése 

Szülői nyilatkozatok 
hiánya a HH és HHH 
gyermekek esetében 

Széleskörű és folyamatos tájékoztatási 
tevékenység a szülők körében az 
önkéntes nyilatkozattétel 
fontosságáról, jelentőségéről. 
A gyermeket gondozó, nevelő, oktató 
intézmény így a lehető leghamarabb 
tudomást szerez a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetről, és 
megteheti a gyermek nevelési-oktatási 
hiányainak kompenzálása érdekében 
szükséges intézkedéseket. 

Hosszú távon elkerülhető a tanulási 
kudarc miatti lemorzsolódás, 
évfolyamismétlés, javulnak a 
továbbtanulási lehetőségek 

A gyermekvédelem 
helyi rendszeréről 
szóló 23/2017. 
(VIII.24.) 
önkormányzati 
rendelet  

Költségvetési 
Koncepció 

 

MNTFS 2030 „Legyen 
jobb a gyermekeknek” 
Nemzeti Stratégia (2007-
2032) 

Felvilágosítás, 
nyilatkozattétel. 

Nevelési-oktatási 
hiányok 
kompenzálására 
kidolgozott 
programok és 
módszerek az 
intézményekben. 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31 Teljes körű éves 
adatbázis megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Pénzügyi 
erőforrás: TÁMOP 

Humán erőforrás: 
szakemberek, 
intézményvezetők. 

 
nem releváns 

2. A középiskolás 
korosztály szociális 
érzékenységének, 
empátiájának 
alacsony szintje 

Előítéletek, negatív 
attitűdök a fiatalok nagy 
részénél az 
esélyegyenlőségi 
célcsoportokkal 
szemben 

A középiskolás korosztály ismerje meg 
az esélyegyenlőségi célcsoportokat, az 
esélyegyenlőségi programot;  
A kötelező 50 órás önkéntes munka 
teljesítése során a fiatalok bevonása az 
esélyegyenlőségi program 
végrehajtásába pl.: idősek látogatása, 
nyári tábor működtetésében való 
közreműködés, korrepetálás; 
A célcsoportok tagjaival való közvetlen 
kapcsolat, megszerzett tapasztalat 
növeli a szociális érzékenységet, 
empátiát, toleranciát. 

A gyermekvédelem 
helyi rendszeréről 
szóló 23/2017. 
(VIII.24.) 
önkormányzati 
rendelet  

Költségvetési 
Koncepció 

 

MNTFS 2030 Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia (2009-
2024) 

Tájékoztatás, HEP 
nyilvánosság. 

Az 50 órás önkéntes 
munka teljesítési 
feltételeinek 
megteremtése az 
egyes 
célcsoportoknál. 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31 A programba 
bevont 
középiskolások 
száma. 
Az önkéntes 
munkával töltött 
órák száma. 

Pénzügyi forrást 
nem igényel, 
hiszen a 
tevékenységet a 
gyerekek önként 
végzik, számukra 
feladatot 
biztosítók. 

Humán erőforrás: 
művelődési ház 
alkalmazottjai, 
oktatási 
intézmények 
vezetői, 
önkormányzati 
hivatal 
munkatársai. 

 

Az 50 órás önkéntes 
munka 
településünkön 
jelenleg is több 
fiatalt érint, akik 
lakóhelyükön 
szeretnének eleget 
tenni 
kötelezettségüknek. 
Ez a kötelezettség 
az elkövetkező 
években is fennáll, 
ami biztosítja a 
program 
fenntarthatóságát 

nem releváns 

 IV. A nők esélyegyenlősége  

1. Gyermekes anyák 
visszatérése a 

A GYES, GYED letelte 
után az anyák nehezen 
tudnak elhelyezkedni, 

 tájékoztató brossura a 
lehetőségekről, 

 munkakeresésben 

Költségvetési 
Koncepció 

MNTFS 2030  részmunkaidős 
munkahelyek 
ösztönzése. 

Nagyréde 
Nagyközség 

2023.12.31 családok anyagi 
helyzete javul 
nők 

Anyagi forrás: 
adományok 
gyűjtése, 

A program kellő 
gazdasági feltételek 
mellett 

nem releváns 



 87 

munkába visszailleszkedni a 
munkába. A probléma 
két oka: a munkahelyek 
megszűnése, átalakulása 
az ellátás alatt, továbbá 
a megváltozott 
munkavállalási lehetőség 
a született gyermek(ek) 
miatt. 

segítségnyújtás (börze), 
 személyes konzultációs 

lehetőség, 
 átképzési programok, 
 részmunkaidős 

programok, 
 munkaidő igazítás óvoda 

és iskola idejéhez. 

Gazdasági Program Családgondozás 

fontossága. 
Munkaerő piacra 
való visszatérésük 
segítése. 

A település életébe 
való bevonás.  

Az óvodai és 
bölcsődei 
férőhelyek 
számának növelése. 

Önkormányzata visszailleszkedése a 
közéletbe 
új munkahelyek 
jönnek létre 
a leszakadt 
társadalmi réteg 
felemelkedése 
a program kellő 
gazdasági feltétek 
mellett 
fenntartható 

tankönyvek, 
munkába járás 
támogatása. 

Humánerőforrás: 
pedagógus, 
védőnő, óvónő, 
önkormányzati 
hivatal. 

fenntartható. 

 V. Az idősek esélyegyenlősége  

1. Prevenció és 
egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
Nagyrédén 

Egyes szűrővizsgálatokra 
a faluból távoli 
településre kell utazni 

Általános szűrővizsgálatok szervezése, 
különösen a veszélyeztetett 
csoportoknál, ezáltal a lakosság 
egészségének javulása érhető el. 

 

A szűrőprogramok népszerűsítése, a 
védőnők bevonása a szűrővizsgálatokba 

 

 

 

Költségvetési 
Koncepció 

Gazdasági Program 

MNTFS 2030 Idősügyi 
Nemzeti Stratégia (2010-
2022), (2023-2024) 

Veszélyeztetett 
csoportok 
felmérése 
(kérdőív), 
lehetőségek 
számbavétele, 
tervek elkészítése, 
engedélyek 
beszerzése, 
pályázatfigyelés, 
pályázás. 

Helyszín biztosítása 
a vizsgálatokra, 
vagy szűrőbusz 
megszervezése. 

Komplex idősügyi 
program 
megvalósítása: a 
szellemi életkor 
meghosszabbítása, 
a megfelelő 
egészségi állapot 
megtartása és a 
hasznosság-tudat 
megerősítése. 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31 Elégedett lakosság. 
Betegségek korai 
kiszűrése. 
Több éven 
keresztül évenkénti 
szűrés lehetősége. 

 

Helyszín 

biztosítása. 
Pénzügyi erőforrás 
pályázati pénzből. 

Humánerőforrás: 
önkéntes segítők. 

A program pályázati 
támogatások 
esetén, vagy OEP 
finanszírozás esetén 
tartható fenn. 

nem releváns 

 VI. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége  

1.  Középületek 
akadálymentesítése 

A középületek nem 
teljesen 
akadálymentesek. 

Középületek komplex 
akadálymentesítése. A település 
honlapjának akadálymentesítése. 

 

Költségvetési 
Koncepció 

Gazdasági Program 

MNTFS 2030 Országos 
Fogyatékosságügyi 
Program (2015-2025) 

Pályázat figyelés, 
pályázat benyújtás, 
szükséges önerő 
biztosítása. 

Nagyréde 
Nagyközség 
Önkormányzata 

2023.12.31 Akadálymentesített 
épületek számának 
növekedése. 

Önkormányzati 
önerő, pályázati 
támogatás. 

A közintézmények 
igénybevétele 
fogyatékkal élők 
számára is 
biztosított. 

nem releváns 



3. Megvalósítás 

 

3.1 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. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 
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- 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 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, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) 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 HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 

intézmények, szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 

vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 
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Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 

 

 

3.3 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. 

 

3.4 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 monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

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 

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 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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 

HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Nagyréde Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Nagyréde Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 112/2022. 

(XII.8.) önkormányzati határozatával elfogadta. 

 

Csatolt melléklet:  

 

- képviselő-testület elfogadó határozatának kivonata 

 

 

 

 

A kötelező táblák és az összefoglaló IT tábla nem a melléklete a HEP-nek hanem az egységes 

szerkezetbe foglalt HEP kötelező eleme! 

 

 

 

Nagyréde, 2022. december 8. 

                                                Siposné Fodor Judit s.k. 

               polgármester 

 


