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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés  
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kács 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 

Kács Község zsákfalu, csodálatos természeti környezetben. A honfoglaló EÖRS nemzettség 

egykori szálláshelye. A XIII-XVI. században bencés rendi apátság. 1730. óta népszerű 

búcsújáró hely. Az apátság egykori fürdőháza telkén fakadnak azok a langyos vizű források, 

amelyekre a bencés szerzetesek gyógynövényes fürdőkultúrája épült.  

A falu határának 80 %-a része a Bükki Nemzeti Parknak. A jelzett turista utak mentén 

különleges erdők( erdőtársulások), látványos szurdokvölgyek, kaszálórétek, erdei tisztások, 

víznyelők, sziklaki- búvások vannak. 14 forrás található a falu határában. A források vizét 

összegyűjtő Kácsi Patak valamikor 12 vízimalmot hajtott. Egy malom, eredeti 

berendezésével még ma is megtekinthető. A Kácsi Patak vízlépcsői (vízesései) nagyon 
hangulatosak. 

nevezetességek: 

XII-ik századból fennmaradt műemlék templom, várrom, kálvária, sziklaoltár, barlanglakás, 

kőhodály, vallástörténeti emlékhelyek, erdei iskolai tanösvények, sok gyógynövény, védett 
növény, vadgyümölcs és gomba. 

Kács a Bükk-hegység déli részén hegyekkel és dombokkal körülvett település. 

Földrajzi helyzete egyedülálló magas hegyekkel határolt völgyben helyezkedik el, sajátos 

alpesi mikroklímával rendelkezik. 14 természetes hideg és langyos vizű forrással bővelkedik, 

amelyek élőhelyül szolgálnak többek között az országban csak itt megtalálható fekete 
csigának. 

 Kács község közigazgatási területének 90%-át erdő borítja, mely vadállományban gazdag. Az erdőben 
gímszarvas, vaddisznó, őz, muflon, erdei nyúl, róka, borz élnek. A madárvilág is jelentős, több ritka madár 
megtalálható itt, mint például a fekete harkály. Gazdag a növény- és rovarvilág is. 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma 

az év végén  

  Fő Változás 

2007 601  

2008 559 93% 

2009 548 98% 

2010 532 97% 

2011 531 100% 

2012 518 98% 

2013 na #ÉRTÉK! 

2014 na #ÉRTÉK! 

2015 na #ÉRTÉK! 

2016 na #ÉRTÉK! 

2017 na #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A község lakónépessége folyamatosan csökken, ami a fiatalok elvándorlásának,ennek következtében a 
születések számának csökkenéséből is következik. 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 277 254 531 52% 48% 

0-2 évesek           

0-14 éves 20 15 35 57% 43% 

15-17 éves 6 8 14 43% 57% 

18-59 éves 126 166 292 43% 57% 

60-64 éves 23 26 49 47% 53% 

65 év feletti 86 50 136 63% 37% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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A fenti táblázatból megállapítható, hogy a férfiak életkora rövidebb mint a nőké. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 189 79 239,2% 

2008 147 44 334,1% 

2009 133 39 341,0% 

2010 136 36 377,8% 

2011 136 35 388,6% 

2012 140 35 400,0% 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A táblázatból kitűnik, hogy a település elöregedő. 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 9 10 -1 

2009 8 12 -4 

2010 3 9 -6 

2011 13 8 5 

2012 na na #ÉRTÉK! 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Amint az a táblázatokból kitűnik, a lakónépesség száma csökken. Ennek egyik oka, a folyamatos elvándorlás. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 2 13 -11 

2009 3 9 -6 

2010 0 9 -9 

2011 3 8 -5 

2012 4 na #ÉRTÉK! 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A természetes szaporodás és az öregedési index is mutatja az elöregedést 
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Értékeink, küldetésünk 
 
A község lakosait az összetartás és az egymás segítése jellemzi. Az esélyegyenlőségi programmal 
kapcsolatba hozva őket nagy valószínűséggel ez az összefogás még stabilabbá válik. 
 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Kács település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
 
A 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. 
 
 
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. 
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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 

 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Kács Község Képviselő testületének célja hogy biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a kistérség 
lakójaként ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más, és biztosítsa 
az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 
javítását. Rendeletei és határozatai meghozatala során törekszik a hátrányos helyzetű csoportok érdekeit 
lehetőségeihez képest figyelembe venni: 
A köztisztaságról szóló 57/2011.(XI.29.)számú rendeletében biztosítja 62 éven felüli egyedül állóaknak a 60 
l.es szeméttároló edényt. 
A  11/2011.(IV.27.) számú szociális rendelet alapján a rászorultak igényelhetnek átmeneti segélyt,temetési 
segélyt, szociális étkezést, igényelhetik a falugondnoki ellátást. 
A téli időszakban szociális célú tűzifa kerül kiosztásra. 
 Az általános és középiskolai tanulók beiskolázási segélyt kapnak, a szociálisan rászoruló felsőoktatásban 
tanulók pedig BURSA ösztöndíjat. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
A helyi éves költségvetés részét képezik a szociális jellegű kiadások és a falugondnoki szolgálat 
működtetésére biztosított állami normatíva .  
A rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelések között szerepel munkahelyteremtés (mezőgazdasági 
program), mely a község munkanélküli lakosainak biztosíthat munkát. 
Az óvodai és általános iskolai oktatás a szomszédos településsel kötött iskolai társulás keretében történik. 
A településrendezési terv elkészítése során a fő szempont a lakókörnyezet javítása, minél komfortosabbá 
tétele. 
 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Kács közég a Mezőkövesdi Kistérségi Társulás tagja. Ennek keretében működik a Családsegítő és 
Gyermekjóléti szolgálat, mely jelzőrendszeres segítségnyújtást működtet, valamint foglalkozik a rászoruló 
családok segítésével és közösségi ellátást nyújt pszihiátriai betegek részére. 
Tibolddaróc községgel Óvodai nevelési és Iskolai oktatási megállapodást kötött önkormányzatunk. Ezek 
keretében folyik a település óvodai és iskolai ellátása. A gyerekeket iskolabusz szállítja felügyelő nevelő 
kíséretével. 
 
 

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

 
A HEP készítése során felhasznált források: Teir rendszer, Önkormányzati adatbázis, helyi adatgyűjtés. 
 Az önkormányzati adatok a napi, és a kötelező nyilvántartásokból, valamint a statisztikai 
adatszolgáltatásokból nyerhetők. A helyi adatgyűjtés acélcsoportokkal való találkozás és helyzetfelmérés 
során történt. 
 
 

3. mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Kács településen nincsenek romák. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A HEP célcsoportjai jövedelmük és vagyoni helyzetük függvényében átmeneti segélyben, rendszeres 
szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, lakásfenntartási támogatásban, 
gyermekvédelmi kedvezményben, szociális étkeztetésben részesülhetnek. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

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

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 173 195 368 20 11,6% 14 7,2% 34 9,2% 

2009 171 195 366 21 12,3% 20 10,3% 41 11,2% 

2010 169 193 362 29 17,2% 19 9,8% 48 13,3% 

2011 145 189 334 21 14,5% 16 8,5% 37 11,1% 

2012 162 183 345 23 14,2% 15 8,2% 38 11,0% 

2013 na na #ÉRTÉK! na ####### na ####### #ÉRTÉK! ####### 

2014 na na #ÉRTÉK! na ####### na ####### #ÉRTÉK! ####### 

2015 na na #ÉRTÉK! na ####### na ####### #ÉRTÉK! ####### 

2016 na na #ÉRTÉK! na ####### na ####### #ÉRTÉK! ####### 

2017 na na #ÉRTÉK! na ####### na ####### #ÉRTÉK! ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A lakónépesség arányán belül a nyilvántartott álláskeresők száma kis arányú, nyilvánvaló cél ettől 
függetlenül ezt a százalékot méginkább a 0 %-hoz közeliteni. Az álláskeresők között magasabb a nők száma. 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

  2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 41 41 48 37 38 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 1 0 0 

% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 

21-25 év 
fő 3 6 5 6 5 

% 7.3% 14.6% 10.4% 16.2% 13.2% 

26-30 év 
fő 2 2 7 6 5 

% 4.9% 4.9% 14.6% 16.2% 13.2% 

31-35 év 
fő 4 3 6 4 2 

% 9.8% 7.3% 12.5% 10.8% 5.3% 

36-40 év 
fő 5 6 7 4 6 

% 12.2% 14.6% 14.6% 10.8% 15.8% 

41-45 év 
fő 6 6 5 3 3 

% 14.6% 14.6% 10.4% 8.1% 7.9% 

46-50 év 
fő 9 9 9 5 7 

% 22.0% 22.0% 18.8% 13.5% 18.4% 

51-55 év 
fő 3 6 3 4 4 

% 7.3% 14.6% 6.3% 10.8% 10.5% 

56-60 év 
fő 9 3 3 4 5 

% 22.0% 7.3% 6.3% 10.8% 13.2% 

61 év felett 
fő 0 0 2 1 1 

% 0.0% 0.0% 4.2% 2.7% 2.6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Az álláskeresők arányán belül a férfiak aránya jellemzően alacsonyabb. 
 Megállapítható, hogy az aktív lakosságon belül az álláskeresők száma igen kis mértékben de csökken. 
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A 180 napnál régebbi munkanélkülieknek aránya növekszik, ezen belül magasabb a nők aránya 
 
 
 
 
 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 29 39 68 3 10,3% 2 5,1% 5 7,4% 

2009 25 38 63 4 16,0% 4 10,5% 8 12,7% 

2010 22 32 54 8 36,4% 5 15,6% 13 24,1% 

2011 29 34 63 8 27,6% 4 11,8% 12 19,0% 

2012 32 39 71 7 21,9% 3 7,7% 10 14,1% 

2013 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 
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A pályakezdő álláskeresők számának növekedése megállt. A pályakezdő álláskeresők között több a nő. 
 

 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 555 293 262 465 237 228 90 16.2% 56 19.1% 34 13.0% 

2011 491 241 250 #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás         
 
 
Az alacsony iskolázottság a településen főként a 65 év feletti lakosság körében fordul elő, ezek között is 
kevés százalékban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 34 0 0,0% 7 20,6% 27 79,4% 

2009 41 0 0,0% 5 12,2% 36 87,8% 

2010 48 0 0,0% 9 18,8% 39 81,3% 

2011 37 1 2,7% 1 2,7% 35 94,6% 

2012 38 0 0,0% 5 13,2% 33 86,8% 

2013 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2014 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2015 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2016 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2017 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A település lakosságának iskolázottsága jónak mondható mindössze 16 % rendelkezik 8 általános és annál 
alacsonyabb iskolai végzettséggel. Az alacsonyan iskolázottak száma nem emelkedik, a nyilvántartott 
álláskeresők körében.  
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

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

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai felnőttoktatásban  
résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2014 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2015 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2016 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2017 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

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

Az adatgyűjtés eredményeként megállapítható, hogy a település lakosai közül a vizsgált időszakban nem 
vett részt senki felnőttoktatásban 
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c) közfoglalkoztatás 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 16 4%     

2011 18 4%     

2012 19 6%     

2013 na na     

2014 na na     

2015 na na     

2016 na na     

2017 na na     

Forrás: Önkormányzat adatai    
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Az önkormányzat a Munkaügyi Központ és a Kistérségi társulás közreműködésével közmunkaprogramokra 
pályázik, és az elnyert pályázatokat kihasználva foglalkoztatja a község munkanélkülijeit. 
 

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.) 

A község zsáktelepülés, 25 km-re, illetve 45 km-re van a legközelebbi városoktól. A településen és a 
környéken nincsenek beruházások, vállalkozások, távol vagyunk a munkalehetőségektől. 

Az aktív korú lakosság körében új vállalkozások létrehozása nem jellemző.  Mindenképpen kutatni kell az 
újabb vállalkozási területeket.  

 

e)A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetét a képzéshez, 
továbbképzéshez való hozzáférésüket a Mezőkövesdi Munkaügyi Központon keresztül tudjuk segíteni. 

 
f)Az esetleg felajánlott munkalehetőségeket hirdetés útján, valamint személyes megkeresésekkel tudatjuk 

az álláskeresőkkel. 

A környékünkön induló átképzésekről is az említett formában értesítjük az érintetteket. 

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

foglalkoztatása 

Ilyen a településen nem fordul elő 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Ilyen a településen nem fordul elő 
 

 

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

 

Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások terén átmeneti segélyt, lakásfenntartási 
támogatást, temetési segélyt nyújt a rászorulóknak. A jogosultak rendszeres szociális segélyben, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, lakásfenntartási támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. Közhasznú munka szervezésével juttatja jövedelemhez a munkanélkülieket. 

 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 390 5 1,3% 

2009 351 3 0,9% 

2010 382 2 0,5% 

2011 378 1 0,3% 

2012 345 2 0,6% 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési 

járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 34 5 14,7% 

2009 41 8 19,5% 

2010 48 7 14,6% 

2011 46 9 19,6% 

2012 38 11 28,9% 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A nyilvántartott álláskeresők között nő a járadékra jogosultak száma 

 
 
 
 

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

év 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT jogosultságtól 
elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2008 13 3,3 0 0 0 0 

2009 13 3,7 0 0 0 0 

2010 21 2,5 0 0 0 0 

2011 5 1,5 13 43,2 0 0 

2012 4 1,2 16 42 0 0 

2013 na na na na na na 

2014 na na na na na na 

2015 na na na na na na 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: Teir, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatok 
 

Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való 

jogosultság kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt 

éven belül betölti, 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, terhességi-gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 

biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai 

napköziben nem tudják biztosítani, vagy a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására 

jogosult személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott 

egyéb feltételeknek megfelel. 

 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban 
részesült, A jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a 
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jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt,vagy 30 nap közérdekű 
önkéntes munka végzését igazolni tudja. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő a 
munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőnként köteles együttműködni. 
A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők közel fele részesül valamilyen 
szociális ellátásban. 
 

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. 
 
 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
(db) 

 
bérlakás 
állomány 

(db) 
 

szociális 
lakásállomány 

(db) 
 

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

 

  
ebből elégtelen lakhatási 
körülményeket biztosító 

lakások száma 
 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2008 335 0 3  0  0  

2009 335 0 3  0  0  

2010 335 0 3  0  0  

2011 335 0 3  0  0  

2012 na na na na na    

2013 na na na na na    

2014 na na na na na    

2015 na na na na na na na na 

2016 na na na na na na na na 

2017 na na na na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok       
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A lakásállomány 100 %- ban saját tulajdonú, a bérlakás száma nem jelentős. 
 
 
 

a) bérlakás-állomány 

Jelenleg egy lakás van bérbe adva olyannak, akinek nincs saját tulajdonú lakása és szociálisan rászorult. 

 
b) szociális lakhatás 

Egy család részére biztosít szociális bérlakást az önkormányzat. 
Nincs hajléktalan, lakás nélküli ember a településen. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nincs az önkormányzatnál 
 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: önkormányzati adatok  
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 na 0 

2009 na 0 

2010 na 0 

2011 18 0 

2012 25 0 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Lakásfenntartási támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak. 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma jelentősen megemelkedett, ez elsősorban a 
kedvezményezettek körének jogszabály általi bővítésével magyarázható. 

 

f) eladósodottság 

Nem áll rendelkezésünkre adat 
 

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

Nincs az önkormányzatnál 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Nincsenek az  önkormányzat területén telepek és szegregátumok. 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

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

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 na na na 

2014 na na na 

2015 na na na 

2016 na na na 

2017 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok   
 
 
Az egészségügyi ellátás házi orvosi ellátás szintjén községünkben mindenki számára elérhető. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 11 

2009 11 

2010 13 

2011 12 

2012 11 

2013 na 

2014 na 

2015 na 

2016 na 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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 Az egészségügyi ellátás fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a 
szociális rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Két jogcímen kapható, alanyi 
jogon és normatív alapon. 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 2 

2009 3 

2010 2 

2011 4 

2012 6 

2013 na 

2014 na 

2015 na 

2016 na 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás.  Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós 
gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását 
végzi. 

 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Egy háziorvos látja el a lakosságot. Hetente két nap van rendelés, a többi napokon Tibolddarócon elérhető a 
háziorvos. 
 A szakorvosi rendelők a járási központban (25 km), a megyeszékhelyen (45km) és Heves megyében, 
Egerben ( 46 km ) vannak 
A fogorvosi alapellátást a Mezőnyárádi fogorvos biztosítja. 

Az orvosi ügyeleti ellátás Mezőkövesden van, ami telefonon hívható vagy felkereshető. 
 

 

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



 27 

A szűrőprogramokon való részvétel szükségességére felhívjuk a figyelmet. A falugondnoki szolgálat 
segítségével jutnak el a lakosok a szűrésekre. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Ezekre az ellátásokra is csak a járási és megyeszékhelyeken van lehetőség 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A szociális étkeztetést vállalkozóval oldja meg az önkormányzat,az iskolai és óvodai ellátás a szomszéd 
településen van. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés szervezése 

A Hagyományőrző egyesület, a Kácsi szülők közössége az önkormányzattal együtt szervez nyilvános 
programokat. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint Falugondnoki 
szolgálat működik. 

 

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

Nincs feltárt eset. 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 

Az idősek és a fogyatékkal élők szükségleteire a falugondnoki szolgálat fokozottan figyelmet fordít. Az arra 
jogosultak közgyógyellátást kapnak. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Kács község önkormányzat biztosítja az alapvető jogot a közművelődéshez 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
Évente megrendezésre kerülnek a nemzeti ünnepek alkalmából a megemlékezések, gyereknap, falunap, 
idősek napja. A Hagyományőrző Egyesület programokat szervez, amelyek közül a lakosság igénye szerint 
választhat. A Hársfavirág népdalkörben főként az idősek énekelnek. 
A gyerekeknek karate és néptánc tanulására van lehetőség . A felnőttek hastáncot tanulhatnak. 
  
 
 

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

 
A községben megrendezett összejöveteleket a barátság és összetartás jellemzi. Az esetleges vélemény 
különbségeket  rugalmasan kezeli a lakosság. 
Nincsenek etnikai konfliktusok. 

 

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

 
Főként az elöregedett lakosság miatt szükség van az egymásra való odafigyelésre. A segítségre szoruló 
lakost szomszédok barátok is segítik. Az egymásra való odafigyelés jellemzi a lakosságot. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
Nincsenek romák 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 
 

munkanélküliség munkahely teremtés  

egészségügy közlekedés javítása,szűrőprogramok, felvilágosítás,  

 
 
 
 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 

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

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

 
 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 
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2010 0 0 4 

2011 1 0 4 

2012 1 0 0 

2013 na na na 

2014 na na na 

2015 na na na 

2016 na na na 

2017 na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Amint a táblázat mutatja a veszélyeztetett kiskorú jelenleg a településünkön nincs, a védelembe vétel 
nem jellemző, azonban a családsegítő munkatársak, a védőnő , a  pedagógusok, a jegyző a  problémás 
esetekben együtt működnek, a szükséges intézkedések megtörténnek. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 10 1 0 0 0 

2009 9 1 0 0 0 

2010 12 1 0 0 0 

2011 16 1 0 0 0 

2012 18 1 0 0 0 

2013 na na na na na 

2014 na na na na na 

2015 na na na na na 

2016 na na na na na 

2017 na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
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G yermekvédelmi kedvez mények
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási 
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
A kedvezményezettek számának emelkedése a családok rosszabbodó anyagi körülményeire utalnak. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A gyermekek jogán járó helyi juttatás általános iskolások és a középiskolások iskolakezdési támogatásban, 
felsőoktatásban tanulók  BURSA ösztöndíjban részesültek. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek ingyenes étkeztetésben részesülnek a 
szomszéd település iskolai, óvodai étkeztetése keretében. 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nincs a településen 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nincs a településen 
 

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) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 0 na 

2009 0 na 

2010 0 na 

2011 0 na 

2012 0 na 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás:  Önkormányzati adatgyűjtés 
 

Nincs önálló védőnői állás, a szomszédos településsel egy védőnőnk van. hetente 2 alkalommal jár a 
településre. Igény esetén bármikor elérhető. 
 

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

A járási székhelyen van gyermekorvos.(25 km) 
 

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

 

A védőnő felhívja a szülők figyelmét a korai fejlesztést rehabilitációt igénylő gyermekekre. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes férőhelyek 

száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat működik . Fogadó óra: minden második héten egyszer a 
településen, és szükség esetén telefonon elérhető. 
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d) Gyermekvédelem 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 

gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 10 1 0 0 0 

2009 9 1 0 0 0 

2010 12 1 0 0 0 

2011 16 1 0 0 0 

2012 18 1 0 0 0 

2013 na na na na na 

2014 na na na na na 

2015 na na na na na 

2016 na na na na na 

2017 na na na na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma növekszik az elszegényedés következtében. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Falugondnoki szolgálat, Védőnő 
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

Az Önkormányzat , a Kácsi szülők közössége által szervezett programokról az érintetteket szórólapokkal és 
személyesen értesítjük. 

Az iskola által szervezett  sportrendezvényeket az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja. 
 

 

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

 
A gyermekétkeztetés az óvodai és iskolai társulás székhelyén történik. A nyári szünetben önkormányzatunk 
biztosította a rászorultak részére a gyermekétkeztetést. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők ingyen étkezést és ingyenes tankönyvet kapnak. 

 

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

 

Nincs a településen. 

 

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

 
A szociális étkezés térítési díja jövedelemfüggő. A falugondnoki szolgáltatás igénylésénél előnyben 
részesülnek a rászorultabbak. 
 

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 beilleszkedése  
 

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

Nincs fogyatékkal élő gyerek 
 

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

Nincs ilyen a településen. 
 

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

Nincs a településen intézmény. 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 7 na na na 7 na 

2009 5 na na na 5 na 

2010 12 na na na 12 na 

2011 10 na na na 10 na 

2012 12 na na na 12 na 

2013 na na na na na na 

2014 na na na na na na 

2015 na na na na na na 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés     
 
 
Az óvodai nevelés Tibolddaróccal kötött társulási megállapodás keretében történik. A gyerekeket busz 
szállítja az óvodába felügyelő kíséretében. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis 
tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 9 12 21 0 0,0% 

2011/2012 10 10 20 0 0,0% 

2012/2013 9 11 20 0 0,0% 

2013/2014 na na #ÉRTÉK!  #ÉRTÉK! 

2014/2015 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2015/2016 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2016/2017 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Az általános iskolások  a Tibolddaróci és Bükkábrányi iskolába járnak. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 nincs nincs #ÉRTÉK! nincs nincs #ÉRTÉK! nincs 

2011/2012 nincs nincs #ÉRTÉK! nincs nincs #ÉRTÉK! nincs 

2012/2013 nincs nincs #ÉRTÉK! nincs nincs #ÉRTÉK! nincs 

2013/2014 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! na 

2014/2015 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! na 

2015/2016 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! na 

2016/2017 na na #ÉRTÉK! na na #ÉRTÉK! na 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 
A Tibolddaróci iskolába járó kácsi gyerekek önálló osztályt nem alkotnak. 
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4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 20 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 20 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 0  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  0 

Forrás: Önkormányzati  adatok  
 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek 
száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 3 100% 

2011/2012 2 100% 

2012/2013 na na 

2013/2014 na na 
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2014/2015 na na 

2015/2016 na na 

2016/2017 na na 

Forrás:  Forrás: Önkormányzati  adatok 
 

A gyerekek 100%-a más településre jár iskolába, mivel a településen nem működik iskola.  
A8. évfolyamot a gyerekek 100%-a befejezte az utóbbi három évben. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nem fordul elő 
 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

utaztatás közlekedés fejlesztése 

szabadidő kitöltése programok szervezése, pályázatok felkutatása 

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 186 162 na na 13 21 

2009 185 162 na na 20 21 

2010 186 159 na na 19 29 

2011 181 165 na na 16 21 

2012 177 156 na na 15 23 

2013 na na na na na na 

2014 na na na na na na 

2015 na na na na na na 

2016 na na na na na na 

2017 na na na na na na 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és a nők adott településen 
való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket 
a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a rendelkezésre álló adatok között lenne, 
hogy az érintett csoportból hányan nevelnek gyermeket, hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, 
hányan egyedülállók. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A Munkaügyi Központ képzésein való részvételre van lehetőség. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Nem jellemző az alacsony iskolai végzettség, inkább a nagy a távolság miatt kevés a lehetőség, mivel sokba 
kerül az utazás . 

 

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

A településen nem fordul elő. 
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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.) 

 

 

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

év védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2008 1 14 14 

2009 1 10 10 

2010 1 9 9 

2011 1 6 6 

2012 1 7 7 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
 

E g y védőnőre jutó g yeremekek s z áma (fő)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

 
A szomszéd településsel közösen van a háziorvosi és védőnői szolgálat is. 
 

A fiatalok nagy többsége elköltözik a településről a munkahelyhiány miatt. Az itt letelepedett fiatal 
családoknál az egy-két gyerek a jellemző. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Nincs feltárt eset a településen. 

 

 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
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Nincs feltárt eset a településen. Az ilyen esetekben a családsegítő szolgálat és a védőnő segítségére lehet 
számítani. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák vezetői Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 7 0 0 0 0 0 

2009 7 0 0 0 0 0 

2010 4 1 0 0 0 0 

2011 4 1 0 0 0 0 

2012 4 1 0 0 0 0 

2013 4 1 0 0 0 0 

2014 na na 0 0 0 0 

2015 na na 0 0 0 0 

2016 na na 0 0 0 0 

2017 na na 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
 

A nők szerepe a közéletben igen jelentős a településen. A képviselő-testületnek egy nő tagja van, a 
szociális bizottságnak két nő tagja van. Az Erdei Iskola vezetője, a falugondnok is nő. A Hagyományőrző 
egyesület vezetője nő, tagjai 80%-ban nők. A Kácsi szülők közösségégében is a nők a dominálók. A kulturális 
és szabadidős programokat, sportrendezvényeket ők rendezik a településen. 

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

kezdeményezések 

 
Nincs ilyen eset. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

elhelyezkedési nehézség Munkahelyteremtés, átképzés 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes 

nyugdíjas 

2008 88 130 218 

2009 91 129 220 

2010 88 130 218 

2011 89 127 216 

2012 na na #ÉRTÉK! 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A lakosság elöregedéséből következik, hogy a nyugdíjasok száma állandónak mondható, és igen magas. 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

fő fő % 

2008 153 0 0% 

2009 146 0 0% 

2010 140 0 0% 

2011 144 0 0% 

2012 152 0 0% 

2013 na na #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Nappali ellátást nyújtó intézmény nincs a településen. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 na 

2014 na 

2015 na 

2016 na 

2017 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Nincs idős korúak járadékában részesülő, az idősek mindegyikének saját jogú, vagy házastársa révén kapott 
nyugdíja van.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

Jövedelem 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Nem jellemző a településen. A fiataloknak és a pályakezdőknek is nehéz a környéken állást kapni. 
 

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

 
Kulturális, szórakozási, képzési lehetőség: Hagyományőrző Egyesület és a Hársfavirág népdalkör működik. 
A könyvtár hetente két alkalommal várja az idős korú lakosságot is, akik egyre gyakrabban látogatják. 

  

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs ilyen eset. 

 

 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A háziorvos hetente kétszer rendel a településen. Más napokon a Tibolddaróci rendelésre és a 
járásközpontban lévő szakrendelésekre autóbusszal vagy a falugondnoki szolgálat segítségével lehet eljutni.  
Gyógyszertár Tibolddarócon hetente két nap, Bükkábrányban mindennap nyitva van. Az igénylőknek a 
Falugondnok kiváltja a recepteket és házhoz viszi a gyógyszert 
A Családsegítő szolgálat partner a szociális problémák megoldásában. 
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A szociális étkezést vállalkozóval oldja meg az önkormányzat, aki házhoz szállítja az ebédet az igénylőknek. 
 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Jellemzően a faluban megrendezett programokon vesznek részt, de a könyvtárat is látogatják néhányan. 
Nehezen mozdulnak ki. A Hagyományőrző egyesület is szervez programokat. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az informatikai jártasság az idős korúak körében nem jellemző. Ez abból adódik, hogy az iskolai 
végzettségük alacsony. Az életük eddigi részét falun töltötték, ahol nem volt szükség a munkájukhoz az 
informatikára.  
 

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

 

Idősek napja, falunap. Nagy a részvételi arány az idős lakosságból. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

orvosi ellátáshoz való hozzáférés orvos látogatás 

szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés falugondnoki busz 

elmagányosodás programok szervezése, idősek klubja 
házi segítségnyújtás ,gyógyszer beszerzés, 
bevásárlás 

 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékossági hiány és a társadalmi szemléletformálás az 
egyik legnagyobb kihívás Komoly kihívás és súlyos feladat hárul a döntés hozókra és végrehajtókra a 
társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek 
integrációja mindannyiunk feladata, és bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel, nem csupán pénz kérdése. 
Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák, vagy éppen hangos térkép 
használatát jelenti, hanem azt a szemléletet is ami a fogyatékos embert egyen jogúnak és egyen rangúnak 
tekinti. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadály mentesítés amelynek fogalma az utóbbi 
években teljesen új tartalmat nyert. Ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember, azaz a 
mozgás, látás, hallás sérült, értelmi fogyatékos, autista és súlyosan fogyatékos emberek speciális 
szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti amely lehetővé teszi hogy 1-
1 szolgáltatást látás vagy halállás sérült valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. A kulcs 
az, hogy ma már nem csupán az akadálymentesítésről hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű 
hozzáféréséről beszélünk, ami tehát magába foglalja az épületek komplett akadálymentesítését de annál 



 49 

jóval több. Az akadálymentesítés követelménye az elmúlt időszakban beépítésre került a nem kifejezetten 
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgálatokat nyújtó szervezetek vezetői 
szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek A fentieken túl 
pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedté váljon a Mainstreming 
szervezete, vagyis az a felfogás,ami alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv 
feladata, hanem természetes hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját 
területén mindenkinek a maga feladata és felelősége. Ugyancsak elengedhetetlen hogy alapkövetelménnyé 
váljon az egyetemleges tervezés módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyakon az épületeken át 
teljesen a közszolgálatig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor eleve megfeleljen az 
egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek és hogy azért ne kelljen jelentős időt energia és pénz 
ráfordításával utólag akadály mentesíteni. 
 
 
 
 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban 

részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

2008 14 0 

2009 11 0 

2010 10 0 

2011 12 0 

2012 11 0 

2013 na na 

2014 na na 

2015 na na 

2016 na na 

2017 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

Nincs ilyen a településen. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs adat. 
 

b) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs ilyen a településen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 0 

Lakásfenntartási támogatás 5 

Ápolási díj 0 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 2 

Természetbeni ellátás   

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.  

0 

Közgyógyellátás 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  fogyatékos 
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.   

5 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások   

Fogyatékossági támogatás na 

Rokkantsági járadék na 

Személygépkocsi átalakítási támogatás na 

Közlekedési kedvezmény na 

Személygépkocsi szerzési kedvezmény na 

Parkolási igazolvány na 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
A fogyatékkal élő lakosok igényelhetik az önkormányzat szociális szolgáltatásait: étkeztetés, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás. 
A pénzbeli ellátásokat kis számban veszik igénybe. 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Az orvosi rendelő van akadály mentesítve. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

A könyvtár van akadály mentesítve. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nincsenek akadály mentesítve. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Nincs akadály mentesítés. 

 

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

 
Falugondnoki szolgálat 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

akadálymentesítés(utcák,épületek, 
tőmegközlekedési eszközök) 

pályázati lehetőségekkel, önkormányzati forrásból 

 
 

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

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

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Partnerek: Hagyományőrző Egyesület 
                   Aqinkum SE 

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

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

Partnerek: Mezőkövesdi Kistérségi Társulás 
                   Óvodai nevelési társulás a Tibolddaróci Önkormányzattal 
                   Családsegítő és gyermekvédelmi Szolgálat 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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A társadalmi sz céljai, feladatai lehetnek- nevelés , képzés, munkaképesség fejlesztés 
elhelyezés a munkában 
életkörülmények javítása  
szabadidő eltöltése 
kedvezményes szolgáltatások szervezése 
tájékoztató és egyéb kiadványok kibocsátása 
egészségmegőrzés,betegség megelőzés,gyógyító-rehabilitácios tevékenység 
szociális tevékenység, családsegítés,időskorúak gondozása 

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

 
 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

A HEP készítése során folyamatos kapcsolatot tartunk a közreműködő civil szervezetekkel ( Hagyományőrző 
Egyesület, Aqvinkum SE, Hársfavirág népdalkör) 
 

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

A közreműködő szervezetek környezet tanulmányai, tapasztalatai javaslatai beépítésre kerülntek a HEP-ba 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

-munkanélküliség 
-egészségügy 

-képzések 
-közmunka  
- orvosi ellátás javítása 

Gyermekek 
 -szabadidő kitöltése  
-utaztatás 

-szabadidős programok szervezése –
közlekedés javítása 

Idősek 
-orvosi ellátás  
-elmagányosodás  
-közlekedés 

-orvos látogatás  
-Falugondnoki szolgálat   
-szociális közmunka  

Nők -munkanélküliség 
-átképzés  
-munkalehetőség 

Fogyatékkal 
élők 

-akadálymentesítés Falugondnoki szolgálat 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. A hátrányos helyzetű csoportok 
helyzetének javítása 

2. Közmunkaprogram szervezése, 
javítása 

3. A hátrányos helyzetű csoportok 
egészség javítása 

Önkormányzat, jegyző 

Gyermekek 

1. Az óvodás, iskolás gyermekek 
utaztatása 

 
2. Szabadidő programok 

Önkormányzat, jegyző 

Idősek 
1. Orvosi ellátás 
2. Elmagányosodás 

Jegyző, önkormányzat 

Nők 
1. Munkanélküliség, együttműködés a 
munkaügyi központtal 

jegyző 

Fogyatékkal 
élők 

1. Akadály mentesítés pályázati és 
önkormányzati pénzből 

Jegyző, önkormányzat, polgármester 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete javuljon. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében a továbbképzést, átképzést, hogy elhelyezkedésük könnyebb 
legyen. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
1. 
 

Intézkedés címe: A hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

11 %-os a munkanélküliség a településen élő aktív korúak körében 

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

A munkanélküliség csökkentése, munkahelyteremtés  
Rövidtávú: közmunkaprogramban való foglalkoztatás  
Középtávú: 2-3 állandó munkahelyteremtés  
Hosszú távú: Lehetőség szerint még több foglalkoztatás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-Mezőgazdasági közmunkaprogrammal állattartó telep  
 megvalósítása.  
- Az állattartó telepen foglalkoztatás 

Résztvevők és 
felelős 

-Polgármester  
-Célcsoport tagjai 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- Folyamatos  
-2018.06.30 

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

-Munkahelyek létrejötte 
-Csökken a munkanélküliek száma   
- Mezőgazdasági termelés fellendítése 
- Önkormányzati adatok, Ksh, Teir  
-Alacsonyabb lesz a munkanélküliségi ráta 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-A mezőgazdasági közmunkaprogram tovább folytatása (legalább egy év) 
hibátlan pályázat benyújtásával . 
 

Szükséges erőforrások 
-Pályázati forrás  
-Technikai háttér  
-Szakemberek megléte 
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2. 
 

Intézkedés címe: Közmunkaprogram szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

11 %-os a munkanélküliség a településen élő aktív korúak körében 

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

A munkanélküliség csökkentése , munkahelyteremtés  
Rövidtávú: 2 év múlva 9 % legyen  
Középtávú: 5 év múlva még nagyobb csökkenés  
Hosszútávú: Lehetőség szerint még több foglalkoztatás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-Helyi adottságok feltérképezése  
-Pályázatok benyújtása közmunkaprogramokra  
-Új munkahelyek létrehozása- 

Résztvevők és 
felelős 

-Polgármester 
-Célcsoport tagjai 

Partnerek -Munkaügyi központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos, évente több közfoglalkoztatási pályázat benyújtása 

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

- Munkahelyek létrejötte - Alacsonyabb munkanélküliség  
 
-Önkormányzati adatok, KSH, Teir 
 
-Tisztább, szebb, élhetőbb lesz a település 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-Pályázatok hiánya  
-Nem nyert pályázat – Hibátlan pályázat beadása 
-Az érintett nem vesz részt a közfoglalkoztatásban -meggyőzés 
 

Szükséges erőforrások 
-Pályázati forrás  
-Technikai háttér  
-Szakemberek segítsége 
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3. 
 
 

Intézkedés címe: A hátrányos helyzetű csoportok egészségének javítása, megelőzés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs minden nap háziorvosi rendelés, a szakorvosi rendelők 25km-re, 
illetve45,46 km-re vannak 

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

Egészségjavítás  
Rövidtávú: Az egészségi állapotuk szinten tartása  
Középtávú: Az egészségi állapotuk javítása  
Hosszútávú: Kevesebb beteg ember, hosszabb átlagéletkor 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-Tájékoztatás  
-Pályázati lehetőségek  
-Szűrőprogramok szervezése  
-Falugondnoki szolgálat részvétele a háziorvoshoz, szakrendelésre  
 szállításban, illetve a gyógyszerkiváltásban. 

Résztvevők és 
felelős 

-Polgármester   
-Célcsoport tagjai 

Partnerek 
-Családsegítő Szolgálat   
-Háziorvos  
-Falugondnok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

-Igényfelmérés – folyamatos  
-Szűrőprogramok szervezése - öt éven belül 

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

-Részvétel a szűrőprogramokon, gyakoribb orvos látogatás – 
  kevesebb megbetegedés  
 
-Önkormányzati adatok, KSH, Teir  
 
-Jobb az életminőség, nő az átlagéletkor 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-Alacsony érdeklődés a szűrőprogramok iránt – folyamatos  
 tájékoztatás 
-Forráshiány- pályázatok benyújtása 
-a célcsoport nem bevonható – folyamatos tájékoztatás 
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Szükséges erőforrások 

-Pályázati forrás  
-Támogatások  
-Technikai háttér  
-Szakemberek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 
1. 
 

Intézkedés címe: Az óvodás, iskolás gyermekek utaztatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az 5 km-re lévő Tibolddarócra utaznak minden nap a gyerekek iskolabusszal.  
Az iskolabusz elöregedett. 

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

Új, korszerű autóbusz beállítása.  
Hosszú távú: 5 éven belül 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
- Pályázatok figyelése, beadása 
- Busz beszerzése 

Résztvevők és 
felelős 

-Polgármester  
 

Partnerek 
-Tibolddaróc Község Önkormányzat  
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Hosszú távú: 5 év 

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

-Korszerűbb autóbusz   
 
- Önkormányzati adatok, KSH, Teir  
 
-Kényelmesebb utazás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány – Pályázatok benyújtása 



 60 

Szükséges erőforrások 
-Pályázati forrás  
-Támogatások 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

Intézkedés címe: A gyerekek szabadidejének hasznos kitöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Távol vagyunk a városoktól, ahol sokféle szabadidős lehetőségek vannak. 

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

Szabadidős foglalkozások szervezése, a szabványnak megfelelő játszótér 
létesítése 
Rövidtávú: a már folyamatban lévő karate oktatást népszerűsíteni, több gyereket 
bevonni  
Középtávú: Új oktatások, sportolási lehetőségek  szervezése 
Hosszú távú: Modern játszótér létesítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- A lehetőségek felmérése 
-A gyerekek és a szülők tájékoztatása 
-Pályázat benyújtása játszótér felújítására 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Célcsoport tagjai 

Partnerek Hagyományőrző egyesület, Aqvinkum Se, Kácsi szülők közössége 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

-Igény felmérés: 1 éven belül 
-Új lehetőségek: 3 éven belül 
-Játszótér: 5 éven belül 
 

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

-Nő a gyerekek aktív szabadidő kihasználása 
 
 
-Önkormányzati adatok, KSH, Teir  
 
-Egészségesebb gyerekek, egészségesebb felnőttek 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-Nincs érdeklődés a foglalkozások iránt – folyamatos tájékoztatás 
-Nincs megfelelő pályázati kiírás – folyamatos pályázatfigyelés,  
                                                            önerő előteremtése 
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Szükséges erőforrások 

-Támogatás 
-Pályázati pénz 
-Technikai háttér 
-Szakemberek megléte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nők helyzete és esélyegyenlősége 
 
1. 
 

Intézkedés címe: A nők munkaerő piaci esélyének növelése  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az aktív korú nők 14 %-a munkanélküli 

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

Rövidtávú: állás hirdetések közzététele 
Középtávú: Az önkormányzatnál munkahelyteremtés   
                    ( mezőgazdasági munka) 
Hosszú távú: minél több munkahely teremtése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-tájékoztatás a lehetőségekről 
-pályázati lehetőségek figyelése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Célcsoport tagjai 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

-Tájékoztatás – folyamatos 
-Pályázati lehetőségek - folyamatos 

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

-Pályázat megnyerése 
 
 
- Önkormányzati adatok, Munkaügyi központ adatai 
 
-csökken a munkanélküli nők aránya 
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Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-Pályázati forrás hiánya – folyamatos pályázatfigyelés 
-Önkormányzati forrás hiánya  

Szükséges erőforrások 
-Pályázati pénz 
-Önkormányzati forrás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az idősek helyzete és esélyegyenlősége 
 
1. 
 

Intézkedés címe: Az idősek orvosi ellátása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az öregedési index elérte a 400 %-ot.  
A lakosság 35 %-a nyugdíjas korú. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

 A háziorvosi és szakorvosi ellátáshoz jutás javítása.  
Rövid távú:  A falugondnoki szolgálat igényfelmérése. 
Középtávú:  Az ellátottak számának növelése, az ellátottak egészségi állapotának      
javítása 
Hosszú távú: kevesebb betegség, hosszabb életkor, jobb életminőség 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Igényfelmérés 
- Tájékoztatás 
- Pályázati lehetőségek felkutatása 
- A falugondnoki busz járatainak sűrítése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Falugondnok, Célcsoport tagjai 

Partnerek Háziorvos, Családsegítő szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- Igényfelmérés, tájékoztatás – folyamatos 
- Falugondnoki járat sűrítése – 3 éven belül 
- Falugondnoki busz lecserélése – 5 éven belül 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 

- Nagy az érdeklődés 
- Kevesebb megbetegedés 
 
- Önkormányzati adatok, KSH, Teir  
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hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

- Nő az átlagéletkor, jobb az életminőség 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Kevés az igény a Falugondnoki  szolgálatra – folyamatos tájékoztatás 
- Forráshiány- Pályázatok figyelése 

Szükséges erőforrások 
- Pályázati pénz 
- Technikai háttér 
- Szakemberek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 

Intézkedés címe: Az időseket érintő bűncselekmények megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A lakosság 26%-a 65 év feletti 

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

A közbiztonság növelése. 
Rövidtávú: Folyamatos ellenőrzések  
Középtávú: A biztonságérzet javul  
Hosszú távú: megszűnnek az időseket érő zaklatások 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Folyamatos odafigyelés, tájékoztatás 
- Polgárőrség megalakítása 
- Pályázatok felkutatása 
- Térfigyelő rendszer kialakítása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Célcsoport tagjai 

Partnerek Rendőrég 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- Idősek figyelése, tájékoztatása – folyamatos 
- Térfigyelő rendszer – 1 éven belül 
- Polgárőrség – 5 éven belül 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

- Nem követnek el bűncselekményt az időskorú lakosság ellen. 
 
- Önkormányzati adatok 
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(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

- A biztonságérzet javulásával az idősek kedélye, lelki állapota javul. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Nő a bűncselekmények száma- térfigyelő rendszer, polgárőrség 
- Az idősek nem partnerek a bűnmegelőzésben - tájékoztatás 

Szükséges erőforrások 

- Pályázati forrás 
- Támogatás 
- Technikai háttér 
- Szakemberek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

Intézkedés címe: Szabadidős programok, foglalkozások szervezése az idős korú lakosság részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az öregedési index elérte a 400 %-ot.  
A lakosság 35 %-a nyugdíjas korú. 

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

Rövidtávú: Tájékoztatás. 
Középtávú: Egyre többen vesznek részt a programokon  
Hosszú távú: Igény szerint Idősek klubja létrehozása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Igényfelmérés, tájékoztatás 
- Programok szervezése 
- Pályázati lehetőségek figyelése 
 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Célcsoport tagjai 

Partnerek 
Hagyományőrző egyesület, Hársfavirág Népdalkör, Családsegítő Szolgálat, 
Falugondnoki szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- Igényfelmérés, tájékoztatás – folyamatos 
- Rendszeresen megrendezendő programok – évente 
- Énekkar működése - folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

- Nagy az érdeklődés 
- Magas a részvétel a programokon 
- További programokra való igény 
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forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

 
- Önkormányzati adatok 
 
- Az idős korú lakosság nagyszámú jelenléte és részvállalása a község közöségi   
életében. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Érdeklődés hiánya - tájékoztatás 
- Forráshiány – pályázati forrás 
 

Szükséges erőforrások 
- Önkormányzati forrás 
- Pályázati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 
 
1. 
 

Intézkedés címe: Akadály mentesítés az egész község területén 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Akadály mentesítés hiánya az intézményeknél és a közterületeken 

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

Rövidtávú: Állapot felmérése, pályázat benyújtása 
Középtávú: Az akadálymentesítés elkezdése a község területén 
Hosszú távú: Az intézmények és a közterületek akadálymentesítésének 
folytatása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Állapot felmérés 
- Pályázati lehetőségek felkutatása 
- Akadálymentesítés elkezdése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Célcsoport tagjai 

Partnerek Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat,  Falugondnok, jegyző 
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Határidő(k) pontokba 
szedve 

- Állapot felmérés – folyamatos 
- Pályázati lehetőségek  figyelése – folyamatos 
- Pályázat benyújtása – két éven belül 
- Akadálymentesítés – öt éven belül 

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

- Pályázat megnyerése 
- Akadálymentesítés megkezdése 
 
- Önkormányzati adatok, KSH, Teir  
 
- A fogyatékkal élők egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szolgáltatások 
elérése érdekében 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- Megfelelő pályázatok hiánya – Egyéb támogatási lehetőségek felkutatása 
- Önkormányzati forráshiány 

Szükséges erőforrások 

- Pályázati pénz 
- Támogatások 
- Technikai háttér 
- Szakemberek 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A hátrányos helyzetű 
csoportok helyzetének 
javítása 

11 %-os a 
munkanélküliség 

A munkanélküliség 
csökkentése 

 Állattartó telep 
megvalósítása, és ott 
munkahely teremtés 

Polgármester -2015.06.30, 

-2018.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek 

Munkahelyek 
létrejötte, csökken 
a munkanélküliek 
száma 

2 Közmunkaprogramok 
szervezése 

11 %-os a 
munkanélküliség 

A munkanélküliség 
csökkentése 

 Pályázatok benyújtása 
közmunkaprogramokra, 
új munkahelyek 
létrehozása 

Polgármester Folyamatos, 
illetve.2018.06.30 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek 

Munkahelyek 
létrejötte, csökken 
a munkanélküliek 
száma 

3 A hátrányos helyzetű 
csoportok 
egészségének javítása 

A háziorvoshoz 
illetve szakorvoshoz 
való eljutás nehéz 

Egészségjavítás  Pályázati lehetőségek 
figyelése, 
Szűrőprogramok 
szervezése,                  

A Falugondnoki járatok 
sűrítése 

Polgármester Folyamatos, illetve 
2018.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek  
Támogatások 

Jobb az 
életminőség, nő az 
átlagéletkor 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A óvodás, iskolás 
gyermekek utaztatása 

Az iskolabusz 
elöregedett 

Új busz beállítása  Pályázatok figyelése új 
autóbusz beszerzése 

Polgármester 2018.06.30. Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás,  
támogatások 

Kényelmesebb 
utazás 

2 A gyerekek 
szabadidejének 
hasznos kitöltése 

Távol vagyunk a 
városoktól, kevés a 
szabadidős program 

Szabadidős 
foglalkozások 
szervezése, játszótér 
létesítése. 

 A lehetőségek felmérése, 
tájékoztatás, pályázat 
benyújtása játszótér 
építésére 

Polgármester Folyamatos, illetve 
2018.06.30. 

Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek  
Támogatások 

Egészségesebb 
gyerekek,majd 
felnőttek 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők munkaerőpiaci 
esélyének növelése 

Az aktív korú nők 
14%-a munkanélküli 

Munkához juttatás, 
munkahelyteremtés 

 Tájékoztatás, pályázati 
lehetőségek figyelése 

Polgármester Folyamatos, illetve 
2018.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás, 
Önkormányzati 
forrás 

Csökken a 
munkanélküli nők 
aránya 

 

 
IV 
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. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek orvosi 
ellátása 

Az öregedési index  
400%,  alakosság 
35%-a nyugdíjas 
korú 

Egészségjavítás   Igényfelmérés, Pályázati 
lehetőségek figyelése, 
Tájékoztatás,                  

A Falugondnoki járatok 
sűrítése 

Polgármester Folyamatos illetve 
2018.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek   

Jobb az 
életminőség, nő az 
átlagéletkor 

2 Az időseket érintő 
bűncselekmények 
megakadályozása 

A lakosság 26%-a 65 
év feletti 

A közbiztonság 
növelése 

 Tájékoztatás, Polgárőrség 
megalakítása, Térfigyelő 
rendszer kiépítése, 
Pályázatok figyelése 

Polgármester Folyamatos, 

Térfigyelő 
rendszer:2014.06.30, 
Polgárőrség. 
2018.06.30. 

Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek  
Támogatások 

A biztonságérzet 
javulásával javul az 
idősek kedélye, 
lelkiállapota. 

3 Szabadidős programok, 
foglalkozások 
szervezése az idős korú 
lakosság részére 

Az öregedési index  
400%,  alakosság 
35%-a nyugdíjas 
korú 

Az idősek 
aktivitásának 
növelése, igény 
szerint Idősek 
klubbja létrehozása. 

 Igényfelmérés 

Rendszeres programok 

Énekkar tovább   
működése 

Polgármester Folyamatos, illetve 
2018.06.30. 

Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás, 
Önkormányzati 
forrás 

Az idős korú 
lakosság jelenléte 
és részvállalása a 
község életében. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentesítés az 
egész község területén 

Akadálymentesítés 
hiánya 

Az intézmények és 
közterületek akadály 
mentesítése 

 Állapotfelmérés, 
Pályázati lehetőségek 
felkutatása, 
Akadálymentesítés 
elkezdése 

Polgármester Folyamatos, illetve 
2018.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok 

Pályázati forrás 

Technikai háttér 

Szakemberek  
Támogatások 

A fogyatékkal élők 
hozzáférése a 
szolgáltatásokhoz. 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

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

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
 



 

 73 
 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Családsegítö és 
Gyermekvédelmi 

Szolgálat - 
Szilágyiné Lassú 

Mária 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Hagyományőrző 
Egyesület – 
Ostorháziné 
Barta Emma 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Aqvinkum Se – 
Zsigmond Mária 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Ügyrendi és 
Szociális 

bizottság  - 
Harangozó 

Gábor 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kácsi szülők 
közössége – 

Pappné Majnár 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                           
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Hársfavirág 
népdalkör – 

Nagy Zsuzsanna 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 


