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I. AZ EGÉSZSÉGTERV SZÜKSÉGESSÉGE, HÁTTERE 
 

Az egészségterv célja 
Monostorpályi Község lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő emberek 
egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül. 
Az egészségterv megvalósítása a Monostorpályiak testi, lelki és szociális „jól-létét” kell, hogy szolgálja.  
 
Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az egészséget 
befolyásoló tényezők kedvező alakítása.  
 
Az egészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok jól körülhatárolóan szabályozzák a lakosság egészségi 
állapota érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatokat. 
 
A jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében a Parlament a 46/2003. (IV. 16.) OGY határozatával 
elfogadta az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programját a lakosság egészségi állapotának 
további javítása érdekében.  
 
A Program négy területen kíván fellépni: 

- az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása, 

- az egészséges életmód programjai az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése, 

- az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése, 

- az egészségügyi és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése.  
 
Szükséglet meghatározás 
Az országos egészségügyi program eredményességét a rögzített elvek mentén, a helyi szintekre 
lebontott konkrét tevékenységek alapozhatják meg. E célt szolgálja a Monostorpályi Község 
Önkormányzata által kidolgozott települési egészségterv. 
Monostorpályi Község egészségterve a helyi és kistérségi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve 
határozza meg a települési színtéren elérendő célokat, és az azok elérése érdekében szükséges helyi 
tennivalókat. Az egészségi állapot kedvező irányú befolyásolása nehéz és rendkívül összetett feladat, 
amely az e területeken érintett valamennyi közreműködő átgondolt, összehangolt cselekvésével 
valósítható csak meg.  
Célunk tehát valamennyi érintett, tenni akaró hivatalos szerv, hivatásos szakember, civil szervezet és 
magánszemély megnyerése a Község egészségtervének végrehajtása, az itt lakók egészségi állapotának 
javítása érdekében.  
 
II. A KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉNEK LEÍRÁSA 
 
Az állapotfelmérés célja az életminőséget, az egészségi állapotot befolyásoló tényezők feltérképezése, a 
feltárt tényekből problémalista összeállítása a további stratégiai célok, illetve cselekvési programok 
meghatározása érdekében. 
 
1. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők  
Az egészség fogalmát, az egészségi állapotot befolyásoló, meghatározó tényezőket a szűken vett 
„egészségügy” – és ezen belül a „gyógyításügy” – eszközein és gyakran a kompetenciáján is túlmutató, 
lényegesen szélesebb körben érdemes értelmezni. 
 
Az alábbi 1. ábra szemléletesen mutatja be az egyének egészségi állapotát meghatározó tényezőket, az 
egyes hatások nagyságrendjét is érzékeltetve. 



 

 
1. ábra az egészséget meghatározó tényezők 

 
 
Az egészségügyi statisztikák és kutatások eredményeinek elemzése kapcsán levonható az a 
következtetés, hogy az egészség komplex hatások eredményeként jön létre – vagy vész el-, melyek 
között meghatározó szerepe van a velünk született öröklött tulajdonságokon kívül az életmódnak, és a 
környezeti hatásoknak. A gyógyítás nagyon fontos tényező az egészség gyors, eredményes és hatékony 
helyreállítása érdekében, - de az egészség nem a gyógyításban keletkezik, és nem ott tűnik el.  
 
1.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 
Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan 
középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok 
számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének 
érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek 
először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. Az ageizmus az életkor alapú 
diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az idősekkel szembeni 
diszkriminációval összefüggésben használjuk. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta 
diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az élet számos területén éri hátrányos 
megkülönböztetés Magyarországon.  
 
Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben 
és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. 
évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a 
magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli 
diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új 
állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 
 
 
 
 
 
 



 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 292 409 701 

2009 279 403 682 

2010 272 397 669 

2011 266 403 669 

2012 252 395 647 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

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

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) otthonteremtési támogatás, 

e)kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 

f.)halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b)gyermekek napközbeni ellátása, 

c)gyermekek átmeneti gondozása. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) otthont nyújtó ellátás, 

b) utógondozói ellátás, 

c) területi gyermekvédelmi szakszolgálat.  

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) védelembe vétel, 

b) családbafogadás, 

c) ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d)átmeneti nevelésbe vétel, 

e) tartós nevelésbe vétel,  

f) nevelési felügyelet elrendelése, 



g)utógondozás elrendelése. 

 
Monostorpályi településen a Hosszupályi Nagyközség Önkormányzat gesztorságával közös társulás 

keretében  működik a gyermekjóléti szolgálat, melynek jelentős szerepe van a gyermekek 

veszélyeztetettségének felismerésében, és a veszélyeztető helyzet kezelésében és megszüntetésében. A 

gyermekjóléti szolgálat családgondozója nem helyi  lakos, de évek óta látja el településünkon 

családgondozói feladatát, így jól ismeri a település lakóit, azok problémáit, és a lakosok elfogadják őt.  

 
Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

 

  
18 év alattiak 
száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 
védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 449 0 0 42 

2009 428 1 1 24 

2010 403 2 2 20 

2011 394 8 8 23 

2012 411 6 6 47 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A  táblázatból látható, hogy a településen az elmúlt években a védelembe vett és veszélyeztetett 

gyermekek száma- ha nem is nagy mértékben, de -  növekedett.  A védelembe vétel oka legtöbb 

tankötelezettség elmulasztása volt, második helyen szerepel az okok között a szülői elhanyagolás.  

A családon belüli gyermekbántalmazás – mint azt az utóbbi időben egyre gyakrabban lehet hallani a 

médiában  - nem jellemző a településen.  

A gyermekjóléti szolgálat folyamatos segítsége és ellenőrzése hatására nincs szükség a gyermekek 

családból történő kiemelésére.  

A veszélyeztetettség  a településre beköltözött új családok gyermekeinél fordulnak elő mely az  

esetátadással kerülnek  a gyermekjóléti szolgálathoz,  így növelve a veszélyeztettségi mutatókat. Ez a 

fajta veszélyeztetettség eddig nem volt tapasztalható a településen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

  

Rendszeres 
gyermekvédel
mi 
kedvezményb
en 
részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek száma 

2008 217 8 217 0 0 

2009 211 8 211 0 0 

2010 225 9 225 0 0 

2011 222 10 222 0 0 

2012 210 10 210 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről-évre nem mutat kiugró 
tendenciát, elsősorban az  ingyenes étkeztetés valamint a tankönyv támogatás igénybevétele miatt 
igénylik a szülők, mely nagy segítséget nyújt a családok számára elsősorban a nagycsaládosoknál mutat 
jelentős összeget a megtakarításnál. Kevés azoknak a száma akik saját jogon – közoktatási 
intézményben nappali tagozaton tanuló - kérik ezt a fajta támogatási formát. 
Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a 

vagyoni helyzet függvényében állapítható meg, nyilvánvaló, hogy a családok anyagi helyzete 

általánosságban rossznak mondható.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási 

intézményben nappali tagozaton tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formái:  

-gyermekétkeztetési normatív kedvezmény,  

-pénzbeli támogatás,  

-külön jogszabály szerinti egyéb kedvezmény. 

   d.) Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
Minden gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek – óvodás és általános iskolás - igénybe veszi 
az ingyenes iskolai étkeztetést, melyre nagy az  odafigyelés az önkormányzat részéről. A közétkeztetés 
feltétele az egészséges nyersanyagból egészséges étkezés, mely a gyermekek egészséges fejlődésének 
legalapvetőbb feltétele. Az önkormányzat igyekszik a konyha felszereltségét a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően javítani, korszerűsíteni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

  

Magyar 
állampolgársá
ggal nem 
rendelkező 
óvodások 
száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgárságg
al nem 
rendelkező 
általános 
iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 18 
év alatti 
középiskolások 
száma 

 
Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

 
A táblázatból látható, hogy településünkön magyar állampolgársággal rendelkező gyermekek nincsenek 
nyilvántartva,  ezért  ebből hátrányos megkülönböztetés nem mérhető. 
 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 

A településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 
száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

 
Összese
n 

Ebből 
szegregátumba
n él 

Összesen 
Ebből 
szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 
szegregátumba
n él 

 78 0 5 0 0 0 

Megközelítés, 
elérhetőség 
perc 

 0  0 0 0 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet Monostorpályi településen nincs. 

 

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) 

Jelenleg 1 fő helyettes védőnő látja el a 0 és 6 éves korú gyermekek és a várandós kismamák  
gondozását. 

Utolsó adatunk 2012-ben volt, azek a következők: 

- 0-6 éves koru gyermekek száma: 106 fő 

- várandós kismamák száma:          11 fő 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Gyermekorvosi ellátás nem működik Monostorpályiban, a háziorvos látja el a gyerekeket, felnőtteket 
egyaránt, valamint az ifjusági orvosi ellátás keretében a kötelező védőoltásokat is a védőnővel közösen 
naprakészen végzik.  Gyermekorvosi ellátást magán jelleggel a szülők igény szerint vesznek igénybe. 

 



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

A 0-7 éves korú gyermekek speciális ellátási igényei a településen  csak részben biztosított. Vannak  az 
óvodában is gyerekek, akik szenzomotoros, mozgáskoordinációs problémával küzdenek. Őket  
gyógytornára irányítják, mert speciális terápiát végző szakember nincs.  Ha az óvónők tapasztalják a 
fejlődési elmaradást, legyen az beszéd, a mozgás vagy a kognitív képességprofil területén,  5 éves korig 
irányítják a gyermeket a nevelési tanácsadóba. A szűrővizsgálatokat követően elrendelik a fejlesztést, 
melyet az  óvodában,  részmunkaidőben fejlesztő pedagógus ,gyógypedagógus és logopédus végez a 
gyerekekkel. 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti szolgálat működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi XXXI. törvény határozza meg. A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnak 
hozzá kell járulnia a gyermek testi, érzelmi, errkölcsi fejlődéséhez, a jólétet biztosító családban történő 
nevelkedéshez. A  személyes segítség a gyermekek védelmének rendszerén keresztül, a gyermekjóléti 
szolgáltatások keretén belül biztosított a gyerekek részére.  A  törvény alapján  a gyermekjóléti szolgálat 
feladata: a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszűntetése, 
védelembevétellel kapcsolatos feladatok, javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására, 
családjából kiemelt gyermek saját családjába történő visszaillesztése, helyettes szülői hálózat 
működtetése. Veszélyeztető okok esetén  a gyermekek gyermekjóléti alapellátásba kerülnek.  

Veszélyeztetettségi okok hátterében  leginkább az  iskolai hiányzások, családok funkció zavara, családi 
konfliktusok, családban jelentkező devianciák, munkanélküliség, családtagok alacsony iskolázottsága 
miatt alakulnak ki. 

A gyermekjóléti szolgálat  rendszeresen tart jelzőrendszeres megbeszélést  az óvodai-iskolai 
ifjuságvédelmi felelősökkel, intézményvezetők , önkormányzati gyámügyi feladatokat végző 
munkatárssal  együttműködve,  ahol  gyermekek helyzetének javítása érdekében tesznek lépéseket, 
megoldásokat. 

e) gyermekvédelem 

A védelembe vétel, a családba fogadás, az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti nevelésbe vétel, a 
tartós nevelésbe vétel, a nevelési felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése tartozik a 
gyermekvédelem címszó alá. Védelembe vételt követően  az érintett gyerekek szakellátás keretében 
kerültek elhelyezésre. A gyermekjóléti szolgálat célja, hogy gyámhivatali intézkedéseket igénylő esetek a 
jelzőrendszer együttműködésének szorosabb együttműködésével megoldódjon. Monostorpályi 
településen a védelembe vétel miatt nem kellett nagy számban még eljárni a gyermekjóléti szolgálat 
dolgozóinak, ilyen esetek csak elvétve keletkeznek, szakellátás keretében történő elhelyezésre eddig még 
nem került sor, helyben megoldásra jutnak  együttműködés folytán. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás az nyaotthon, hajléktalanszálló, családok átmeneti 
otthona. Ilyen intézmények helyben a településen nincs, legközelebb Debrecen (kb. 25 km) 
megyeközpontban található.  A DMJV Reménysugár Otthona és a Kenézy Gyula Kórház Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztálya   működtet krízisinkubátor. 

 

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

Minden gyermek részére van  hozzáférést lehetőség a sportolásra,  és a szabadidős tevékenység 
gyakorlására. Már az óvodán belül az óvodás korú gyermekek egészségre nevelése  megvalósul, 
szabadidős programokat szervezünk részérükre.   

 

 



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

Minden gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek igénybe veszi az ingyenes étkeztetést, 
valamint  ingyenes tankönyvtámogatásban részesülnek. Ingyenes nyári gyermekétkeztetésben is részt 
vesz az önkormányzat már harmadik éve, melyet elég nagy számban vesznek igénybe. Ez évben pl. 48 
gyerek vette igénybe  nyáron ezt a fajta ellátást. 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése ne fordult elő, ezért 
eljárást sem kellett ez ügyben lefolytatni. 

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

A helyi általános  iskolában  és óvodában  az integrációs fejlesztő programban részt vesznek, így az 
érintett gyermekek is kiemelt odafigyelésben részesülnek. A  szociális hátrányok kompenzációja több 
területen meg valósulhat, pld. a kirándulásokon, kulturális rendezvényeken való ingyenes részvétellel. 
Az az IPR keretén belül az  óvodapedagógusok és pedagógusok speciális képzésének lehetősége is 
bővül. 

 

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

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI), 
beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN), valamint a kiemelten 
tehetséges gyermek, tanuló. 

 

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

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek ellátása az óvoda, és az iskola esetében integráltan 
történik. 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése a gyermek életkorától és állapotától függően a többi 
gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban, logopédus óraadó biztosításával a szakértői 
véleményben meghatározott óraszámban, a megjelölt fejlesztési feladatok elvégzésével történik. 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

A Derecske-Létavértes Szakszolgálat keretében van lehetőség logopédus, fejlesztőpedagógus és 
pszichológus is segítségéhez  a problémás gyerekeknek. 

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

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Hátrányos megkülönböztetés miatt nem kellett eljárást inditani. 
 

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

Az általános iskolában tanulók között nagyon sok a jó képességű gyerek, valamint nagy számban  
aktívan részt vesznek a helyi táncegyesületben. Tanulmányi versenyeken helyben, területi, megyei 
szinten is jó eredményeket érnek el, melyek az  iskolai és községi rendezvényen is külön elismerésre 
kerülnek. Mind az iskola, szülők és nem utolsó sorban az önkormányzat is büszke ezekre a díjakra. 



 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A jogszabályi lehetőségekről az óvodában és az iskolában is felhívják a szülők, gyerekek figyelmét, 
valamint az önkormányzat is a községben elhelyezett 10 db hirdetőn is tájékoztatja a lakosságot a 
szociálisan rászorultak részére lehetséges kedvezményekre. 
 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete  
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma a 
településen, de számukra nem adott minden 
lehetőség, hogy hozzáférjenek bizonyos 
hátránykompenzáló ellátásokhoz 

Ingyenes tankönyv, ingyenes illetve kedvezményes 
étkeztetés biztosítása az oktatási intézményekben 
célzott pályázati források, támogatások 
bevonásával 

Közép és felsőoktatásban résztvevő HH és HHH 
tanulók nem kapnak támogatás tanulmányaikhoz 

Ösztöndíj vagy tehetséggondozó programok 
keresése 

Iskolai, óvodai szünetekben a dolgozó szülők nem 
tudják elhelyezni gyermekeiket 

Táborok szervezése 

Óvodai udvari játékok száma kevés és 
elhasználódott állapotban vannak, kötelező tárgyi 
eszközök cseréje nem megoldott 

Kapcsolódó pályázatok igyelése, célzott források 
bevonása lehetőségek szerint az óvodai játékok 
renoválására 

A köznevelési rendszer átalakításával az 
önkormányzat fenntartó státuszból működtetői 
státuszba került, így más a formális kapcsolata az 
oktatási intézménnyel 

2013. január 1 napjától a köznevelési rendszer 
átalakításából adódóan újra kell gondolni azokat a 
feladatokat, programokat, támogatási rendszert, 
amelyet az önkormányzat mint fenntartó 
biztosított. Az önkormányzat hatékonyabb 
részvétele a támogatásban, feladatokban, 
támogatási rendszer újragondolása 

 
1.3. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük 
térségi és országos adatokkal is. 
 
A munkanélküliség a legkorábban a falvakban alakult ki, és itt vált tartóssá, kezelhetetlenné. A 

községekben nagyobb a tartós munkanélküliség rátája, mint a városokban. Jelentős támogatást kapnak a 

gyermekes családok, a rendszeres gyermekvédelmi és gyermeknevelési alapból. Ez a támogatás jelentős 

mértékben hozzájárul a gyermekek iskoláztatásához és iskolai költségeihez. Az alacsony jövedelmű 

családok mindegyike normatív alapon, a szociális törvényben előírt módon jut hozzá a nevelési 

támogatáshoz.  

 

Több településen szociális válságról beszélnek. Ezekben a falvakban a népesség zöme csak az 

önkormányzattól remél némi "ínségmunkát". A közmunkák és közhasznú munkák nem hoznak 

megoldást, csak felszíni kezelést jelentenek. A munka hiánya ezekben a térségekben óriási, és lassan 



kezelhetetlen. Hiszen lassan felnő egy generáció, amely még nem látta munkába járni a szüleit, csak 

segélyért sorba állni. 

 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 773 775 1548 62 8,0% 59 7,6% 121 7,8% 

2009 782 637 1419 61 7,8% 90 14,1% 151 10,6% 

2010 769 762 1531 69 9,0% 88 11,5% 157 10,3% 

2011 766 749 1515 81 10,6% 80 10,7% 161 10,6% 

2012 748 743 1491 73 9,8% 87 11,7% 160 10,7% 

 

 

Az aktív korú lakónépesség számához viszonyítva 2010-től folyamatosan nő a nyilvántartott 

álláskeresők száma.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

év 

regisztrál
t 
vállalkoz
ások 
száma a 
település
en 

Kiskeresked
elmi üzletek 
száma 

vendégl
átóhelye
k száma 

állami 
szektorban 
foglalkoztatot
tak száma 

kivetett 
iparűzé
si adó 

befizete
tt 
iparűzé
si adó 

működő 
foglalkoztat
ási 
programok 
száma 
helyben 

foglalkozta
tási 
programok
ban részt 
vevők 
száma 

2008 94 7 5 na. 6 339 
995 

6 740 
902 

na. na. 

2009 119 8 5 

na. 7 281 
350 

7 913 
879 na. na. 

2010 151 8 5 

na. 

9 074 
450 

10 376 
140 na. na. 

2011 159 8 5 

na. 

12 047 
387 

6 694 
837 na. na. 

2012 168 9 5 

na. 10 752 
202 

13 382 
542 na. na. 

Forrás: TEIR, T-Star, 
önkormányzat adatai       

 

2008 évhez képest 2012-re közel kétszeresére nőtt a településen regisztrált vállalkozások száma, 
azonban arra vonatkozóan, hogy ezek a vállalkozások milyen arányban foglalkoztatnak alacsony 
végzettségű embereket nem rendelkezünk adattal. Azt azonban általánosságban is el lehet mondani, 
hogy egyre nehezebb az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása, mivel az elmúlt rendszerben 
még működő nagyobb vállalatok betanított munkásként foglalkoztatás az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkező személyeket. Ezen vállalatok megszűnésével az idősebb korosztálynak nőtt meg a  számuk a  
munkanélküliek körében.  

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 

Közfoglal
koztatásb
an 
résztvevő
k száma 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 
aránya a település 
aktív korú 
lakosságához 
képest 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevő 
romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 
romák aránya az 
aktív korú 
roma/cigány 
lakossághoz 
képest 

2010 48 3% 0 0% 

2011 77 5% 0 0% 

2012 13 1% 0 0% 



Forrás: Önkormányzat adatai 
 
   

 
 

2013-ban a község polgármestere minden pályázati lehetőséget megragadott a foglalkoztatás növelése 

érdekében. Ennek köszönhetően 156 fő foglalkoztatása valósulhatott meg. A foglalkoztatás hatására a 

családok anyagi helyzete javult, ami kb. 400 lakos életére gyakorol pozitív hatást.  A jövőben is 

szeretnénk ezt a tendenciát megtartani és minden pályázati lehetőséget kihasználni. Az önkormányzat , 

valamint a Derecske-Létavértes Kistérségi társulással közösen  az alábbi projektekben alkalmaz 

közfoglalkoztatás keretében munkanélkülieket. 

- kistérségi start program 

- mezőgazdasági 

- téli és egyéb értékteremtő 

- hosszú távú közfoglalkoztatás 

- rövidtávú közfoglalkoztatás 

- biokazán program 

- mezőgazdasági külterületi utak rendbetétele 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

  

elérhetőség 
átlagos 
ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 
száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapokon 

átlagos 
utazási 
idő 
vonattal 

Kerékpárúton való 
megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

30 min 30 37 min 0 0 0 1 h 

Megye-
székhely 

30 min 30 37 min 0 0 0 1 h 

Főváros 2,5 h 9 5,5 h 0 0 0 25,5 h 



Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat 
adatai     

 
A foglalkoztatás szempontjából legnagyobb vonzással a 25 km-re fekvő Debrecen, mint megyeszékhely, 
bír. Elérhetőség szempontjából megfelelőnek mondható mind gépkocsival, mind tömegközlekedési 
eszközzel (autóbusz). A vasútállomás ma már csak emlékként jelzi, hogy évekkel ezelőtt szinte dupla 
annyian közlekedtek vonattal, mint busszal. 
Kerékpárút sem a környező településekre, sem a megyeszékhelyre nem vezet. 
Legnagyobb munkaadó jelenleg az önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzati 
közfoglalkoztatás. A községben lévő helyi üzleteket általában magánvállalkozók üzemeltetik, akik kis 
létszámban ugyan, de a helyi lakosok körében biztosítanak munkalehetőséget. 
 

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

 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs - 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs - 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

van Diákfoglalkoztatás 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs - 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
A helyi Önkormányzat lehetőségeihez mérten amennyi diákot csak tud gyakorlati képzésekben 
alkalmaz. Az intézmények által kínált szakterületekbe való bepillantással talán könnyebb lehet az 
oktatásból a munkaerőpiacra való kikerülés.   
 

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

 
 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs - 

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

nincs - 



egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs - 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

Van 
Munkaügyi Központ által indított 
képzéseken való részvétellel 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

Van Közfoglalkoztatás 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

Van 
Munkaügyi Központ által kiírt 
pályázatban való részvétellel 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
Az Önkormányzat helyben szokásos módon és helyen folyamatosan közzé teszi a legfrissebb 
Munkaügyi Központ által indított képzések listáját. Ez évben a Telegdi Kata és Tessedik Sámuel 
Szakképző Iskola kereste meg Önkormányzatunkat, hogy tegyük közzé az általuk indítani kívánt 
képzéseket, melynek örömmel tettünk eleget, mivel sok olyan OKJ-s képzésre volt lehetőség melyre 
reményeink szerint töben is jelentkeztek, ezáltal azon fiataloknak akik kikerültek az iskolapadból, ujra 
lehetőség nyílt továbbképzésre iskolarendszer keretében. 
 
Mint az már fentebb olvasható 2013 évben 156 fő közfoglalkoztatása valósult meg, melynek 
folytatásaként az Önkormányzat téli közfoglalkoztatást is indít, illetve 2014 tavaszán szintén részt kíván 
venni a START Mintaprogramokban, mellyel az eddig foglalkoztatott lakosság továbbfoglalkoztatása is 
megoldódhat. 
 

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

 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 na. 0 

2009 na. 0 

2010 na. 0 

2011 na. 0 

2012 na. 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
 
A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatásáról nem rendelkezünk adattal. 

 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A foglalkoztatás területén tapasztalható hátrányos megkülönböztetésről nem rendelkezünk adattal, és 
erre vonatkozóan sem folyt jogi eljárás településünkön. 
 
 



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

 
Az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 
természetbeni ellátási formák adhatók:  
 
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.  
 
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 
segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  
 
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.  
 
Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, 
családok vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok felszámolásához. A 
fent felsorolt támogatási formák közül a lakásfenntartási támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, a rendszeres szociális segély, mivel ezek fordulnak elő leggyakrabban településünkön. 
 
Az álláskeresési segélyben részesülők száma alacsonynak tekinthető a településen, és 
viszonylagosan állandó: 
 

év 

15-64 év 
közötti 
lakónépesség 
száma 

segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1548 41 2,6% 

2009 1419 43 3,0% 

2010 1531 77 5,0% 

2011 1515 45 3,0% 

2012 1491 150 10,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 



 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A országos tendenciának megfelelően helyben is  fokozatosan nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, 
ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan csökkent  a járadékra jogosultak száma. Ez köszönhető a 
tömegesen megszűnő munkahelyek számának, melyből kifolyólag a jogosultsághoz szükséges 
ledolgozott napok száma nem éri el a szükségest. 
 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 116 75 64,7% 

2009 152 156 102,6% 

2010 164 116 70,7% 

2011 146 89 61,0% 

2012 170 60 35,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Levegőminőség  
Monostorpályi Község és a Községkörnyék levegő-higiénés helyzete jónak mondható. A mérési 
eredmények alapján a nitrogén-dioxid, kén-dioxid, valamint az ülepedő por értékei nem haladják meg az 
egészségügyi határértéket. 
Az ipari légszennyezés nem jellemző. A levegő minőségi mutatói döntően közlekedés okozta 
levegőszennyezést jelzik. 
A levegőbe kerülő vegyi anyagok – elsősorban a maró hatású szennyező – károsítják az emberek 
nyálkahártyáját, így a fokozottan érzékennyé vált légutakban a különböző biológiai allergének (pollenek, 
gombák) heves reakciót válthatnak ki. Ezzel magyarázhatók az utóbbi évtizedben folyamatosan 
emelkedő légúti allergiás megbetegedések. Az allergiás megbetegedések visszaszorítása érdekében a 
rendszeres felvilágosítás mellett elengedhetetlen a rendszeres gyommentesítés, melyre az ÁNTSZ is 
szervez akciókat pld: parlagfűmentesítés.  
 
 
 
 



Vízminőség 
A Község életében az itt élő emberek életminőségének meghatározásában kiemelt fontossággal bír az 
ivóvíz minősége. A Községi vízigényeket teljes egészében saját vízbázisából elégíti ki. 
A vezetékes ivóvíz ellátás gyakorlatilag teljes mértékben megoldott a Község területén. A vízvezeték 
hálózat hossza mintegy 23 km, melynek összetétele vegyes, mind a vezeték életkorára, mind pedig a 
vezeték anyagára vonatkozóan.  
A hálózat élettartamából, rendszeréből és korábbi üzemeltetési módjából adódóan a fogyasztóknál azért 
nem jelentkezik vízminőségi romlás, mivel ammónia, vas, és mangán eltávolítását szűrőberendezéssel 
végzik. A vízminőség megfelel az egészségügyi előírásokban foglaltaknak, melyet az ÁNTSZ rendszeres 
vizsgálatainak eredményei mutatnak.  
A szennyvízelvezetés 92%-ban kiépített. A szennyvíz elvezetése: 890 lakás esetében biztosított. Mind 
környezetvédelmi, mind közegészségügyi szempontból fontos, hogy az ivóvízzel ellátott lakásokat a 
szennyvízhálózatra is rákössék, ezáltal megszüntetve a talajvíz ilyen módon történő szennyezését. 
 
Hulladékkezelés 
A kommunális és elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését az önkormányzat a saját cégén keresztül 
biztosítja (M.F.Ü. Nonprofit Kft.). Egyedi módszerek és mérés bevezetése alkalmazásával az országban 
egyedülállóan.  
 
Zajártalmak, levegőszennyezés  
Községünk környezeti zajviszonyait elsősorban a közlekedés alakítja, a járművek forgalmából adódó zaj, 
illetve károsanyag kibocsátás különösen a 4809-es utat terheli.  
 
 
Szociális ellátások során biztosított szolgáltatások köre: 

- Problémaelemzés, problémamegoldás, az ellátást igénybevevővel segítő kapcsolat kialakítása és 
fenntartása 

- Személyes célok meghatározása, változásra motiváló tényezők feltárása 

- Mentálhigiénés problémák megoldását segítő problémamegoldó beszélgetés 

- Készségfejlesztés, amely kiterjed az életviteli készségek fejlesztésére, a napi tevékenységek, a 
szabadidő eltöltése, kapcsolatkialakítás és építés, önellátás területeire, a munkavállalásra és a 
munka megtartására felkészítő készségfejlesztésre, speciális stratégiák kialakítására: 

- a gyógyszerszedéssel való compliance 

- a gyógyszerszedési napló vezetésére 

- napi aktivitás monitorozására 

- alvás nyomon követésére 

- az agresszió kezelésére 

- teendők a hallucinációk és a téves eszmék jelentkezésekor. 

- Azonnali tanácsadás, segítségnyújtás 

- Kríziskezelés 

- Önellátásra való képesség javítása és fenntartása 

- Pszichoedukáció, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, a kezelés teendőiről 

- Munkához való hozzájutás segítése 

- Információnyújtás az egészségügyi szociális gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, a 
foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről 

- Közösségi szabadidős programok szervezése 

- Stresszkezelés, amely segíti a visszaesések megelőzését, valamint a család hatékony működését, a 
problémák eredményes kezelését 

- Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése 



- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében a 
kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

 
Az ellátások nyújtásában nagy segítséget jelent a civil szektor megélénkülő ezirányú tevékenysége. A 
kistérséget is figyelembe véve legnagyobb arányban a tartós bentlakásos intézményi kapacitások nőttek. 
Az önkormányzat fenntartásában működő idősek otthonában nem kell egyszeri belépési díjat fizetni, 
részben ez is magyarázza az itt ellátásra várakozók magas számát. 
 
Gyermekjóléti ellátások 
 

Gyermekjóléti alapellátások Férőhely 

 gyermekjóléti szolgáltatás 
 

Monostorpályi 18. év alatti 
lakosai részére 

 bölcsődei ellátás  
 

 5 férőhely 

 Gondozási Központ   23 férőhely 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás körében a védelembe vett kiskorúak száma elenyésző. A bölcsőde 
kihasználtságát 5 évre visszamenően ha vizsgáljuk 100%-os,  egyelőre  ki tudja elégíteni az igényeket, 
bővítés tervezett az önkormányzat részéről. A gondozási központban rendelkezésre álló 23 férőhely 
lefedi a jelentkező igényeket (ellátási terület: Magyarország), ugyanakkor problémát jelent, hogy a teljes 
családok elhelyezése nem megoldott. 
 
A lakhatás feltételei 
Monostorpályiban található 910 lakásból 8 önkormányzati tulajdonú bérlakás.  
A jelenleg nyilvántartott bérlakást igénylők száma 2 család. Az Önkormányzat egyik fontos feladatának 
tekinti az elöregedett bérlakás állomány kedvezményes értékesítését a bérlők számára.  
 
Közrend, közbiztonság 
A Községlakók közérzetét és ezzel összefüggésben társadalmi jólétét nagymértékben befolyásolja, hogy 
mennyire érzi biztonságban saját és családja testi épségét, anyagi javait. A nyugodt, biztonságos 
környezet kedvező hatással van az egészségi állapotra. 
A Monostorpályiban a bűncselekmények száma a megyében szinte a legalacsonyabb, melyeket a 
statisztikai adatok támasztanak alá.  
 
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a 
családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az 
otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az 
áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.  
 
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan 
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy 
a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval 
magasabb.  
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a településen nem 
folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok vagy idősebb hölgyek védelme érdekében külön 
erőfeszítéseket kell tenni. 
 

 

 



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

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások helyben nem érhetőek el. A családsegítő szolgálattól 
kérnek segítséget a krízis helyzetben kerülők, illetve a családgondozó az, aki ezt leghamarabb észleli. 
Anyaotthont, átmeneti szállást keres a családgondozó. 
A családok önként kérhetik felvételüket az anyaotthonokba, személyesen, telefonon vagy levélben. A 
jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, albérlet 
felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. Anyaotthon a 
település közelében nincs, legközelebb Debrecenben, Nyíregyházán található. 
 
Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A gondozási 
időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, ruházat, szabadidős 
tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban részesülnek. A gondozottak 
folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az intézményen kívüli életüket minél 
előbb megkezdhessék.  
A településen krízis helyzet esetén a jelzőrendszer tagjai összeülnek és azonnali segítséget dolgoznak ki. 
 
Meghatározott célkitűzéseink: 

1. Monostorpályi település területén a folyamatos közterületi rendőri lefedettség biztosítása, 
lehetőség szerint a KMB területre való gyakoribb irányítása. 

2. Személyes szabadságot korlátozó intézkedések (tettenéréses elfogások) számának növelése. 
3. A balesetek számának csökkentése érdekében a fő baleseti okokra koncentrált akciók 

szervezése, közúti ellenőrzések számának növelése. 
4. Az ittas vezetők forgalomból való hatékonyabb kiszűrése. 
5. A bűncselekmények számának – kiemelt figyelemmel a vagyon elleni jogsértésekre - 

visszaszorítása, hatékonyabb megelőzési lehetőségek keresése. 
6. Eredményességi mutatók javítása. 
7. A létszámhelyzet javítása, a jelenlegi állomány megőrzésére irányuló intézkedések bevezetése. 
8. A körzeti megbízottak tevékenységének célirányosabbá tétele, az Önkormányzatokkal közös 

lehetőségek tükrében a munkafeltételeik javítása. 
 
1.4. Életmód, szokások  
 
Az életmódbeli tényezők az egészségi állapotot 43 %-ban befolyásolják. 
A dohányzás, az alkohol, a drog, a stressz, a helytelen táplálkozás, a mozgáshiányos életmód káros 
hatásai nagyban hozzájárulnak a betegségek kialakulásához, a korai halálozáshoz.  
Önkormányzatunk évek óta fokozott figyelemmel kíséri a gyermekek, a tanulóifjúság egészségi 
állapotát, életmódjának változását, és támogatja azon tevékenységeket, melyek az egészséges életmód 
megvalósítását szolgálják, illetve a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzését segítik.  
Életmódjuk, szokásaik főbb mutatóiról és azok összefüggéseiről összességében elmondható: a 
tanulóifjúság egészségügyi állapota elmarad a kívánt szinttől, egészséges táplálkozási szokásainak 
alakítására szükség van, a rendszeres testmozgás, sportolási igény  nem általános, a káros szenvedélyek 
egyre fiatalabb korban jelennek meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohányzási szokások 
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dohányosok megoszlása nemek szerint (MikrOLEF felmérés 2007.) 
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dohányzás és iskolai végzettség közötti összefüggés (MikrOLEF felmérés 2007.) 

 
 
 
 
 
Legnagyobb arányban a munkanélküliek dohányoznak, leginkább az öregségi nyugdíjasok mentesek e 
szenvedélytől. Az anyagi helyzet fordított arányosságot mutat a dohányzással. 
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alkoholfogyasztás nemek szerint (MikrOLEF felmérés 2007.) 

 
 
Táplálkozási szokások 
A magyar lakosság táplálkozási szokásaira összességében a túlzott energia, zsír, koleszterin, hozzáadott 
cukor és só, valamint elégtelen élelmi rost bevitel, zöldség és gyümölcs, valamint a kívánatosnál 
kevesebb teljeskiőrlésű gabonafogyasztás jellemző. 
A napi átlagos energia bevitel főleg a fiatalabb férfiaknál jóval meghaladja az optimális értéket, amihez 
az alkoholos italok fogyasztása is hozzájárul. A túlsúly és az elhízás számos betegség kockázati 
tényezője.  
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egészséges táplálkozás nemek szerint (MikrOLEF felmérés 2007.) 
 
 
 
 
 
 
 



Mozgás 
A testsúly jelentős mértékét a megfelelő testmozgás hiány is okozza. A lakosság harmada szinte 
egyáltalán nem végez fizikai mozgást, a fiatal nők harmada, és a férfiak ötöde is csak ritkábban, mint 
hetente végez testmozgást. A magyar lakosság szabadidős fizikai aktivitása átlagosan nem haladja meg a 
napi tíz percet. Legkevesebben az aktív dolgozók közül mozognak, ami nagyrészt a szabadidő hiányával 
hozható összefüggésbe. 
A Község az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordít a verseny-, diák és szabadidős sportolási 
lehetőségek biztosítására, kiemelten a tömegsport rendezvényekre és a strandsportágak 
népszerűsítésére.   
A Községi Strandfürdő fejlesztésével, a szezonalítás megszüntetésével lehetőséget kíván biztosítani a 
szélesebb körű igénybevételhez (úszásoktatás). 
 
1.5. Mentálhigiénés helyzet 
Az emberek megoldatlan lelki problémái, a munkahelyi és családi konfliktusok, a munkanélküliségből, 
szociális problémákból fakadó lelki gondok, a gyermek és fiatalkorúak magatartásproblémái, 
beilleszkedési zavarai, az öngyilkosságok, és öngyilkossági kísérletek száma indokolja, hogy komolyan 
foglalkozzunk a lakosság mentális állapotával.  
 
A lakosság egészségi állapotának bemutatásához használjuk a halálozási adatokat, valamint az egészségi 
állapotot befolyásoló tényezők elemzését. 
A lakosság egészségi állapotát jellemzi a korai, 65 éves kor előtt bekövetkezett halálozás, annak 
struktúrája és aránya a megyei, országos ill. nemzetközi értékekhez képest. A csecsemőhalandóság 
szoros összefüggésben van az egészségügyi ellátással, valamint az adott közösség gazdasági, társadalmi 
viszonyaival.  
 
A megbetegedéseket tekintve: 
A mozgásszervi betegségek kiemelkedő jelentőségét nemcsak növekvő gyakoriságuk, hanem 
következményeik, így a munkaképességre, életminőségre és a halálozásra gyakorolt hatásuk adja. A 
megbetegedések közül ki kell emelnünk a csontritkulást, a reumás ízületi gyulladást, az ízületi 
porckopást, mint a leggyakrabban előforduló kórképeket.  
 
III. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ RENDSZER BEMUTATÁSA 
 
 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok 
számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) a védőnői ellátásról,  
c) az iskola-egészségügyi ellátásról.  
E fejezetben vizsgáljuk a település lakosságának egészségügyi helyzetét, az ellátáshoz való hozzáférést.  
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxison keresztül valósul meg. A házi orvosi szolgálatot a 
Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a lakosságszámtól függő fix finanszírozás, 
amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni teljesítménydíjazás. 
 
 



A településen a kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek a kötelező szűrővizsgálata a védőnő, a 
háziorvos bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz 
vizsgálata  a védőnő, illetve orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező 
szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával történik. 
 

év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek 
részére szervezett 
háziorvosi 
szolgáltatások 
száma 

házi 
gyermekorvosok 
által ellátott 
szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

Kórházak száma 50 km-en belül  Berettyóújfalu, Debrecen  

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények 
száma  

2  Berettyóújfalu, Debrecen  

 
Mentőállomás legközelebb Létavértes településen  van. Kórház a 25 km-re lévő Debrecenben. A 
szakorvosi ellátást a lakosság a létavértesi valamint a debreceni  rendelőintézetekben veheti igénybe. 
 

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

 
Megelőző, illetve szűrő programok helyben is megvalósulnak, ilyenek az évek óta rendszeres 
tüdőszűrő buszban elvégzett kötelező szürés, a védőnő által szervezett nőgyógyázati szűrés, valamint 
többször ad az önkormányzat helyet a Művelődési Házban szemészeti vizsgálat végzésére, melyet 
bárki igénybe vehet a lakosság köréből.  

 
b) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Fejlesztő és rehabilitációs központ Létavértesen, valamint  a megyeszékhelyen, Debrecenben van. 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az Önkormányzat által vezetett helyi Napközi Konyha túlnyomó részben a iskola és óvoda 
gyermekeinek közétkeztetését látja el, így fontos szerepet kap az egészséges táplálkozás. Ennek 
fényében a gyermekek 2 naponta iskola tejet, illetve kakaót kapnak, valamint a HAVITA TÉSZ 
felajánlásából a gyermekek szintét friss gyümölcshöz juthattak. Ebben az évben a Napközi Konyha 
részére a mezőgazdasági start munka keretében zöldség termelésbe kezdett az önkormányzat, melyet a 
jövőben minél nagyobb tételben szeretnénk megvalósítani, hogy olcsóbb nyersanyag költséggel 
változatosabban  és egészségesebben oldjuk meg a gyermekek és idősek részére az étkeztetést. 
 

 

 

 



e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
A településen 1991 óta folyamatosan tevékenykedik a Monostorpályi Sportegyesület, amely az 
Önkormányzattal közreműködve az év folyamán havi rendszerességgel szervez sport és szabadidős 
programokat a lakosság részére, amelyen általában nagy számban részt vesznek a lakosok. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Monostorpályiban a 22 férőhelyes Idősek Otthonában vannak elhelyezve  az idős személyek. A 
Létavértesi Görög Katolikus Egyházközösség Szent Szerafim Szociális Szolgálatától 10 fő gondozó, 
valamint a Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat által alkalmazott 6 fő gondozó - tevékenykedik nap mint 
nap a településen. A munkájuknak köszönhetően kb. 150 fő  időskorú, szociálisan rászoruló gondozása 
valósul meg. 
 

g.) Hátrányos megkülönböztetés és negatív diszkrimináció a településen nem jellemző. 

h.) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátó rendszer keretein belül 
 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, közgyógyellátás és ápolási dij igénylését az 
önkormányzati hatáskörből a Járási Hivatalok megalakulásával kivették, így ezen jogosultságokat a 
rászorulók a Polgármesteri Hivatalban helyben igényelheti a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 
Derecskei Járási hivatal kihelyezett ügyfélfogadásának  keretében minden hétfői napon 8-12 óra között. 

 
IV. A HELYI SEGÍTŐHÁLÓZAT JELLEMZÉSE 
 
Az egészségfejlesztési programok megvalósítása elképzelhetetlen a Községben intézményi keretek 
között működő hivatásos segítők és a civil szervezetek közreműködése nélkül.  
Ezért fontosnak tartjuk ezen erőforrások számbavételét.  
 
Hivatásos segítők 
Az egészségügyhöz kapcsolódó jogszabályok jól körülhatárolóan szabályozzák azokat az egészségügyi 
intézményeket, szolgálatokat, amelyeknek kötelezettsége a lakosság egészségi állapota érdekében 
különböző szintű egészségfejlesztési (egészségvédelmi, egészségnevelési, egészség-megőrzési) 
tevékenység végzése. 
 
Szakmailag az ÁNTSZ-ek egészségnevelési, egészségfejlesztési osztályai felelősek a lakosság 
egészségvédelméért. Feladatukat azonban csak korlátozott mértékben tudják ellátni, elkülönített 
költségvetés, és megfelelő szakmai létszám hiányában. Programjaik ezért többnyire esetlegesek, és a 
lakosság széles rétegéhez nem mindig jutnak el.  
 
Az intézmény konkrét egészségfejlesztési tevékenységéről, annak értékeléséről nem rendelkezünk 
adatokkal. Szándékaink között szerepel a kölcsönös információs kapcsolat kiépítése, és a folyamatos 
együttműködés a konkrét egészségfejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása kapcsán. 
 
A háziorvosok feladatkörébe tartozik továbbá az egészségnevelésben és az egészségügyi 
felvilágosításban való részvétel, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes 
népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokon való közreműködés. A háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szabályozza az alapellátás 
egészségfejlesztési feladatait. 
 



Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet rögzíti többek között az 
iskolaorvosok, az iskolafogászok, illetve az ifjúsági védőnők részvételét a nevelési-oktatási intézmények 
egészségnevelő tevékenységében, az egészséges életmódra nevelésben.  
 
A területi védőnői szolgálatról szóló 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendeletben rögzítettek szerint a 
védőnői tevékenység célja a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív 
tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett 
egészségnevelés. 
 
Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények 
 
Családsegítő Szolgálat magas szintű szociális szolgáltatások biztosításával járul hozzá a Községi 
lakosság szociális és mentális „jólétéhez”. Az aktív korú nem foglalkoztatottak részére szervezett 
beilleszkedési programok a munkaerő piacról kiszorultak ismételt foglalkoztatását segíti. A 
gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgáltatáson túl speciális szolgáltatásokkal is segíti a 
gyermekeket, és családjukat. Jól kiépített, széleskörű jelzőrendszeri kapcsolatrendszerük jól 
kamatoztatható a nevelési-oktatási intézményeket, a családokat, illetve gyermekeket célzó 
egészségfejlesztő programok megvalósítása során.  
 
 
A helyi oktatási intézmények az egészségfejlesztés célcsoportjainak gyűjtőhelyeként, a programok 
megvalósításának színtereként és az egészségfejlesztésben közreműködő szakemberek szempontjából is 
kiemelt státuszt foglalnak el, a Község egészségfejlesztési cselekvési tervének konkretizálása, illetve 
megvalósítása során. Számítunk konkrét programjavaslataikra, szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, 
hogy megosszák egymással tapasztalataikat, továbbadják sikeres ötleteiket. A pedagógiai programok 
részeként megvalósítandó egészségnevelési tervek kidolgozásában, továbbfejlesztésében, illetve a 
megvalósításában kapcsolataink és koordinációs tevékenységünk révén, az igényeik szerint szeretnénk 
segítséget nyújtani. A helyi és megyei szinten működő szakmai intézmények továbbképzési programok 
szervezésével, speciális ismeretek nyújtásával, tréningek szervezésével járulhatnak hozzá az 
egészségfejlesztési programok sikeréhez. 
 
A településen háziorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, gyógyszertár és fogorvosi rendelő 
működik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.  HELYZETELEMZÉS ÁLTAL FELTÁRT PROBLÉMÁK 
 
Az egészségterv önmagában nem képes a helyzetelemzés alapján kirajzolódó valamennyi probléma megoldására.  
Az önkormányzat különböző fejlesztési terveiben foglaltak szerint, egy-egy részterületet érintő felvetődött problémákat, célzott koncepciója keretében 
lehet és kell kezelni. A cselekvési célok és programok meghatározása során ezekre a problémákra, illetve megoldási módjukra külön nem térünk ki, 
csak utalni fogunk.   
Közreműködőkkel kötött együttműködési megállapodásokkal, illetve tevékenységük koordinálásával, valamint a nevelési-oktatási intézmények 
prevenciós tevékenységével lehet eredményeket elérni.     
 
 

Helyzetelemzés által feltárt problémák Problémák kezelésének közvetlen és 

közvetett eszközei 

Problémák kezelésére a részterületet 

érintő célzott koncepciók 

- A lakónépesség fogyása. 

- A népesség elöregedése. 

- A születéskor várható alacsony élettartam.  
 
 

A foglalkoztatható lakosság egészségi és 
képzettségi szintjének növelésével, a létbiztonság 
megteremtésével javíthatók a jelenlegi mutatók. 
 jelenlegi mutatók. 

 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 

 Sportkoncepció, 

Esélyegyenlőségi Terv 

 
- helytelen táplálkozási szokások, 
- mozgásszegény életmód. 
 
 

- intézményi étkeztetések reformja. 
- helyi szükségleteket kielégítő vállalkozások 
segítés-tömegsport lehetőségek propagálása, 
koordinálása. 

Sportkoncepció 
Gazdasági program 

- mozgásszervi, szív- érrendszeri, daganatos 
megbetegedések. 
- káros szenvedélyek. 
-A levegőszennyezettség, elsősorban közlekedés 
okozta károsanyag kibocsátás 
- 
 
 
 
 

- környezetvédelmi programban és a  
Községfejlesztési programban rögzítettek 
teljesítésével kezelhető problémák. 
 

drogstratégia, 
Településfejlesztési Koncepció, 
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció 
 

- foglalkoztatási lehetőségek szűkössége.  
- alacsony jövedelmek, és nyugellátások. 
- szociális bérlakásra várók, illetve a 
lakásproblémákkal küzdők száma. 
 

Munkaügyi Központtal történő szoros 
együttműködés révén időszakos foglakoztatás, 
képzés és átképzés enyhíti a problémát. 
- szélesebb körű nyilvánosságot adni a 
szakhatóságok, védőnők, szociális munkások, 
egészségorientált civil szervezetek 
együttműködésének. 

Közfoglalkoztatási Program 
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, 



- ismerté vált bűncselekmények számának 
csökkenése 
- fiatalkorú bűnelkövetők számának növekedése 
- nyomozás eredményességének csökkenése 
● A személy elleni és erőszakos, garázda 
jellegű bűncselekmények növekvő száma 
● A kábítószerrel kapcsolatos bűnesetek 
számának nagyarányú növekedése 
 

Együttműködés kiszélesítése a rendőrség és a 
civil szervezetek között. 

Esélyegyenlőségi Terv, 
 

- dohányzók magas száma munkanélküliek, rossz 
anyagi körülmények között élők körében 
- a rendszeresen alkoholt fogyasztók száma  
-a drogot kipróbálók  
 

- életmód programok folyamatosabbá tétele, 
- a tömegsport igények feltérképezése, 
rendezvények propagálása, kiszélesítése. 

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, 
 
 

- egészségügyi szervek, szolgáltatók 
egészségfejlesztő tevékenysége nem 
működik kellő hatékonysággal. 

 
 

-egészségkárosító magatartások visszaszorítása, -
betegségek megelőzése, 
-az egészséges életmód népszerűsítése. 
- közreműködőkkel kötött együttműködési 
megállapodások 
 

Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, 
Gazdasági program, 

-hiányos a segítő hálózat szereplői közötti 
információs kapcsolat, koordináció, együttműködés 
- pályázati források előre nem kiszámíthatóak 
- egészségfejlesztéshez szükséges humán erőforrás 
csak részben áll rendelkezésre 
- egészségfejlesztésben közreműködők 
tevékenységének módszertani támogatottsága, 
képzése hiányos 

- segítők információs rendszerének kiépítése, 
rendszeres fórumok szervezése. 
- szak emberek, önkéntesek képzése 
továbbképzése. 
- pályázati lehetőségek igénybe vétele és 
terjesztése. 

Gazdasági program,  
Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Község egészségfejlesztési célkitűzései 
 
Az egészségi állapotot meghatározó tényezők települési szintű befolyásolására az önkormányzat néhány esetben közvetlenül képes, más feltételekre 
való ráhatása csak közvetett lehet, illetve vannak olyan tényezők, amelyek csak magasabb szintű, társadalompolitikai síkon kezelhetők. 
Az egészségfejlesztési célok meghatározásánál az önkormányzatnak is át kell gondolnia, hogy mit tud tenni, mivel tud hozzájárulni települési szinten 
mindazokhoz a tényezőkhöz, amelyek az élhetőbb élettér, az egészségesebb környezet, a lakosság egészségesebb életmódjának megvalósítását célozzák. 
 

 

Célok 
 

Eszközök 

Születéskor várható élettartam és az egészségesen 
leélt életévek számának növelése 
 

- képességek fejlesztése oktatás, nevelés, ismeretbővítés az egészség 
megőrzés iránti akarat erősítése. 
- szűrővizsgálatok biztosítása és szükségességének népszerűsítése. 
 

 
A Községben élők életkörülményeinek és 
életminőségének javítása. 
 

- környezeti feltételek fejlesztése 
- egészséges életmód feltételeinek kiszélesítése 
- rehabilitáció lehetőségek biztosítása 

Egészség megtartásához és fejlesztéséhez 
szükséges preventív szolgáltatások bővítése. 
 

- szabadidős tevékenységek körének bővítése 
- meglévő lehetőségek népszerűsítése. 

Egészségtudatos magatartás megalapozása az 
oktatásban 

- hatékony programok kidolgozása az egészségkárosító magatartások 
visszaszorítása érdekében. 
 

Prevenció szerepe erősödjön az alapellátásban - betegségek korai felismerése érdekében a tájékoztatási lehetőségek 
bővítése  
- a szűrővizsgálatok szükségességéről, elérhetőségéről tájékoztatás. 

egészséges táplálkozás, aktív pihenés, mozgás népszerűsítése. 
 

 
 
 
 egészséges táplálkozás, aktív pihenés, mozgás népszerűsítése. 

 
 
 
 
  
 
 

Hivatásszerűen közreműködők és civil szervezetek 
között konstruktív együttműködésen alapuló, 
egymást segítő, erősítő koordináció. 
 

- egészségügy területével foglalkozó civil szervezetekről, elérhetőségükről 
felmérés készítés. 
- kapcsolódási lehetőségek feltérképezése. 

 

-  
Helyi kommunikációs csatornák hatékonyabb 
kihasználása 

- szolgáltatások, ellátások elérhetőségének közzététele 
- hivatásos és civil segítők bemutatása 

 


