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Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok 
Az alábbi adattáblák NAGYKAMARÁS község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.  
A táblák kitöltésének dátuma:2018.12.11. 
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n.a. jelentése:nem áll rendelkezésre adat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A település bemutatása  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év Fő 
(TS 0101) Változás 

2013 1 405   
2014 1 383 98% 
2015 1 343 97% 
2016 1 336 99% 
2017 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
2. számú táblázat - Állandó népesség  
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 
Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301) 748 648 1 396 53,58% 46,42% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     33 % 
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 97 105 202 6,95% 7,52% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 18 28 46 1,29% 2,01% 
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 386 367 753 27,65% 26,29% 
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 55 48 103 3,94% 3,44% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 192 100 292 13,75% 7,16% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 
15 éves gyermekek száma n.a. 9 #ÉRTÉK! 
16 éves gyermekek száma (TS 0501) 15 14 -1 
17 éves gyermekek száma (TS 0502) 11 10 -1 

Összesen 26 33 7 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

3. számú táblázat - Öregedési index 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2013 299 201 148,76% 
2014 305 196 155,61% 
2015 296 196 151,02% 
2016 292 202 144,55% 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
   

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS odavándorlás 0601) 

Elvándorlás 
(TS elvándorlás 0601) Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2013 26 42 -16 -11,1 
2014 40 35 5 3,51 
2015 23 35 -12 -8,61 
2016 39 22 17 12,18 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élve születések száma 
(TS 0701) 

Halálozások száma 
(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

2013 9 19 -10 
2014 7 29 -22 
2015 12 29 -17 
2016 10 23 -13 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

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

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

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő 
(TS 0804) 

Férfi 
(TS 0803)         Összesen Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
2013 473 465 938 96 20,3% 102 21,9% 198 21,1% 
2014 464 459 923 73 15,7% 87 19,0% 160 17,3% 
2015 456 445 901 63 13,8% 66 14,8% 129 14,3% 
2016 459 443 902 56 12,2% 62 14,0% 118 13,1% 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 44 #ÉRTÉK! 52 #ÉRTÉK! 96 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 
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Regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen Fő összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

200 160 129 120 86 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 2 3 3 2 1 
% 1,0% 1,9% 2,3% 1,7% 1,2% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 22 17 13 7 4 
% 11,0% 10,6% 10,1% 5,8% 4,7% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 19 16 9 12 7 
% 9,5% 10,0% 7,0% 10,0% 8,1% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 17 16 12 10 6 
% 8,5% 10,0% 9,3% 8,3% 7,0% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 30 15 14 11 8 
% 15,0% 9,4% 10,9% 9,2% 9,3% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 26 24 19 19 9 
% 13,0% 15,0% 14,7% 15,8% 10,5% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 26 18 16 14 12 
% 13,0% 11,3% 12,4% 11,7% 14,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 16 12 8 8 9 
% 8,0% 7,5% 6,2% 6,7% 10,5% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 34 24 12 13 6 
% 17,0% 15,0% 9,3% 10,8% 7,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 8 15 23 24 24 
% 4,0% 9,4% 17,8% 20,0% 27,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és 
aránya nemenként 
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 

Év  

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált 
munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Össze
sen 

2013 96 102 198 n.a. n.a. 64 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 32,3% 
2014 73 87 56 n.a. n.a. 38 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 67,9% 
2015 63 66 129 n.a. n.a. 36 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 27,9% 
2016 56 62 118 n.a. n.a. 36 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 30,5% 
2017 44 52 96 n.a. n.a. 32 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 33,3% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma (A táblázat kitöltése 
és elemzése opcionális.) 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 
Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
 2013 114 104 218 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 2 0,9% 
 2014 103 103 206 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 3 1,5% 
 2015 96 92 188 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 3 1,6% 
 2016 104 82 186 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 3 1,6% 
 2017 95 81 176 n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 2 1,1% 
 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

        
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Nő (TS 1602) Férfi (TS 1601) Nő Férfi 

  % % % % 
2001 69,9% 82,0% 30,1% 18,0% 
2011 86,6% 94,0% 13,4% 6,0% 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

   
 
 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 
Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 
2013 198 5 2,7% 92 46,4% 101 50,9% 
2014 159 2 1,4% 75 46,8% 83 51,8% 
2015 129 2 1,4% 63 49,2% 64 49,4% 
2016 118 2 1,7% 52 43,8% 64 54,5% 
2017 95 2 1,6% 43 45,0% 51 53,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot 
eredményesen befejezte a 

felnőttoktatásban 
(TS 3301) 

 
Fő Fő % 

 2013 n.a.   #ÉRTÉK! 
 2014 n.a.   #ÉRTÉK! 
 2015 n.a.   #ÉRTÉK! 
 2016 n.a.   #ÉRTÉK! 
 2017 n.a.   #ÉRTÉK! 
 Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

      
 
 
 
 
 
 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatás

ban 
résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskola
i tanulók 
száma a 

felnőttoktat
ásban (fő) - 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2013 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK
! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2014 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK
! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2015 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK
! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2016 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK
! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

2017 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK
! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
  

          
 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2013 938 n.a. #ÉRTÉK! 

2014 923 n.a. #ÉRTÉK! 
2015 901 n.a. #ÉRTÉK! 
2016 902 n.a. #ÉRTÉK! 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2013 197,75 10,25 5,2% 
2014 144,50 11,25 7,8% 
2015 128,50 8,50 6,6% 
2016 103,00 6,75 6,6% 
2017 95,00 9,50 10,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

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

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

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től  (TS 5401) 
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési 
segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2013 72,25 7,70% 10,00 5,06% 
2014 49,50 5,36% 15,00 10,38% 
2015 44,00 4,88% 19,00 14,79% 
2016 36,00 3,99% 20,00 19,42% 
2017 26,00 #ÉRTÉK! 17,00 17,89% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 

biztosító 
lakások 
száma 

2013 840 n.a. n.a.   n.a.   n.a.   
2014 840 n.a. n.a.   n.a.   n.a.   
2015 840 n.a. n.a.   n.a.   n.a.   
2016 840 n.a. n.a.   n.a.   n.a.   

2017 n.a. n.a. n.a.   n.a.   n.a.   
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok 

       
  
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Összesen 
adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 
száma (TS 6101) 

2013 169   
2014 168   
2015 159   
2016 105   

2017 96   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 
2015 1 0 0 
2016 1 0 0 
2017 1 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
    3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
(TS 5601) 

2013 n.a. 

2014 55 
2015 31 
2016 55 
2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2013 n.a.   #ÉRTÉK! 

2014 n.a.   #ÉRTÉK! 
2015 n.a.   #ÉRTÉK! 
2016 n.a.   #ÉRTÉK! 
2017 n.a.   #ÉRTÉK! 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2013 9 10 

2014 8 10 

2015 3 35 

2016 10 27 

2017 7 33 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 



 14 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

  
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2013 194 

2014 185 

2015 151 

2016 132 

2017 121 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

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

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

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

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

2015 n.a. n.a. n.a. 78 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. 84 n.a. 83 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 54 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2013 1 201 

2014 1 196 

2015 1 196 

2016 1 202 

2017 1 193 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

    
 
 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2013 0 11585 0 n.a. 0 

2014 0 12266 0 n.a. 0 

2015 0 12221 0 n.a. 0 

2016 0 11835 0 n.a. 0 

2017 0 n.a. 0 n.a. 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

    
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma (december 31-én) 
(TS 4901) 

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) 

1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
Nyári:07-17 h       Téli:07-16 

h 
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()   

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 2   
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2   
Gyógypedagógusok létszáma 1   
Dajka/gondozónő 2   
Kisegítő személyzet 1   
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  
 
 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoport

ok száma (TS 
2401)  

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógypeda
gógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma 

gyógypedag
ógiai 

nevelésben 
(TS 2501) 

2013 51 2 50 1 37 n.a. 

2014 24 2 50 1 38 n.a. 

2015 23 2 50 1 39 n.a. 

2016 28 2 50 1 27 n.a. 

2017 46 1 50 1 24 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

    
 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-
8. évfolyamon 
tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai tanulók 
száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) (TS 
1701) 

fő fő fő fő 121% 

2012/2013 52 51 103 76 73,8% 

2013/2014 49 43 92 71 77,2% 

2014/2015 37 41 78 68 87,2% 

2015/2016 40 44 84 74 88,1% 
2016/2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen db 

2012/2013   8 1 

2013/2014   8 1 

2014/2015   8 1 

2015/2016   8 1 
2016/2017   n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali 
oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban 
(TS 2301) 

Fő 

2012/2013 15 

2013/2014 13 

2014/2015 10 

2015/2016 8 
2016/2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 
adatok 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0804) 

Nők 
(TS 0804) Férfiak Nők Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 
2013 465 473 n.a. n.a. 102 96 
2014 459 464 n.a. n.a. 87 73 
2015 445 456 n.a. n.a. 66 63 
2016 443 459 n.a. n.a. 62 56 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 52 43 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

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

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

Év Védőnők száma 
(TS 3201) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2013 1 47 47 

2014 1 18 18 
2015 1 22 22 
2016 1 25 25 
2017 1 24 24 
Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   
 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 181 304 485 
2014 171 278 449 
2015 157 261 418 
2016 156 250 406 
2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

    

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

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 
5101) 

Fő Fő % 
2013 299 24 8% 
2014 305 25 8% 
2015 296 24 8% 
2016 292 23 8% 
2017 279 23 8% 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

  6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos 
száma (fő) (TS 5701) 

2013 1,00 
2014 1,33 
2015 1,50 
2016 2,11 
2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak 
(TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2013 42 53 
2014 40 49 
2015 38 44 
2016 32 40 
2017 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 
részesülő fogyatékos 

személyek száma 
(TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2013 0     
2014 0     
2015 0     
2016 0     
2017 0     
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
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