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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, Borsodnádasd Város 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 
Fekvését tekintve Borsodnádasd, a Heves-borsodi Dombság területén, Ózdtól 10 km-re délre, festői 
környezetben elterülő, 3300 fős lélekszámú kisváros. A települést erdők, dombságok ölelik körül. 

 
 
 A Nádasdi Vashengergyár 1864-ben kezdte meg működését, amely több mint 120 évig meghatározta a 
település és környezete helyzetét. A magyar etnikumú paraszti közösség mellé betelepült felvidéki német, 
szlovák munkásság és a külföldi (porosz, német, osztrák, morva), magasan kvalifikált vasipari szakember 
gárda munkája következtében a nádasdi lemez néhány évtized alatt fogalom lett az egész országban 
("Príma Nádasd").  
Az őslakók és a betelepülők együttélése különleges, az ország más tájaira nem jellemző közéletet, 
településszerkezetet eredményezett. A gyártulajdonos Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vállalatai között 
a nádasdi gyár, Ózd és Salgótarján után a hazai vasipar egyik legjelentősebb üzemévé fejlődött, az 1920-as 
években csak "felsőborsodi Ruhr-vidéknek" nevezett tájon. 
A Rima legendás szociálpolitikája következtében, jelentős munkás jóléti intézkedések születtek, melyek a 
polgárosulás irányában mozdították el a közéletet: lakótelepek, Olvasó Egylet, Tiszti Kaszinó, 
Fúvószenekarok, három cserkészcsapat, Gyermek Segélyező Nőegylet, Munkás Rokkant Pénztár, Dalárda, 
színjátszás, Tűzoltó Egyesület, Sport Egylet) 
                                                             
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A 2. világháború után, már állami vállalatként a Lemezgyár továbbra is a fejlődés motorja volt. A 
szénbányák, valamint a Lemezgyár az 1950-es években több mint 4000 embernek adott munkát, nemcsak 
Borsodnádasdon, de a környező települések lakossága is itt kereste a megélhetését. Az 1990-es évekbeli 
hanyatlás azonban visszavetette a fejlődést, ez a lakosságszám rohamos csökkenését, a településkép 
romlását, a szolgáltatások tömeges megszűnését és az infrastruktúra állapotának romlását eredményezte. 

Az aktív korú népesség körében a munkanélküliek aránya igen magas. A helyi foglalkoztatók közül a 
legnagyobb a Ples Zrt. (acélszerkezetű járműkerékgyártó üzem) 125 fő alkalmazottal, Borsodnádasd Város 
Önkormányzata 150 fő részére tud időszakosan munkát biztosítani közcélú munkavégzés keretében, a 
Dubaere Hungary Kft (Kalapipari nyúlszőr üzem) 20 fő részére, a Durell Kft. (cserépkályha és 
kandallócsempe gyártás) 18 fő részére biztosít munkát. A többi kis és családi vállalkozás kb. 150 főt 
alkalmaz.  
A településen a leggyakrabban előforduló probléma anyagi okokra vezethető vissza. Az elmúlt évek 
tapasztalataihoz hasonlóan a lakosság eladósodása változatlanul emelkedik. Jellemző a közüzemi 
díjhátralékok felhalmozódása, valamint a lakáshitelek, kölcsöntörlesztések problémája. A mélyszegénység 
egyre szélesebb körben való megjelenése erősödni látszik. A létfenntartáshoz kapcsolódó kiadások, 
valamint közüzemi díjak rendezésének elmaradásaiból begyűrűző adósságcsapda kilátástalan helyzetet 
jelent a családoknak. Az uzsorakamatra kölcsönt adó személyek megjelenése aggasztó. Az idős lakosság 
körében jellemző problématípus a lakhatási feltételek romlása, valamint az egyedüllét és elmagányosodás. 
A munkanélküliek jelentős aránya, a lakosság számának csökkenése ellenére a csodálatos természeti 
környezetben elterülő település minden feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy újra felemelkedjen. 
A településen jelen van valamennyi infrastruktúra, de nincs teljes kör_en kiépülve. Az ivóvíz- és elektromos 
hálózat kiépítettsége 100 %-os, míg a gázellátás mértéke 95 %. A városon áthaladó 25. sz. és 2507. számú 
forgalmi utak biztosítják a Budapest-Ózd irányú közúti forgalmat, ill. a Heves-megyei kapcsolódási vonalat. 
A fejlődéséhez szükséges kitörési pontok megtalálására és kiaknázására nagy szüksége van a városnak, 
hiszen a város gazdasága stagnál, az ipari termelés alacsony színvonalú. Nagy az elmaradás a piaci, 
pénzügyi, kereskedelmi, üzletszervezési és számítástechnikai ismeretek terén. Az alternatív 
jövedelemszerzéshez (pl. falusi turizmus) szintén hiányoznak a megfelelő ismeretek a vállalkozók döntő 
többségénél.  
2006-tól a városvezetés megújulásával és az EU-s és egyéb támogatások elterjedésének köszönhetően 
Borsodnádasd Város Önkormányzata – költségtakarékos gazdálkodásnak eredményeként – biztosította 
azt, hogy a város fejlesztése (beleértve az intézmények, közszolgáltatások, a vállalkozói- és civil szféra 
fejlődését is) előtérbe kerülhessen. 

Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy tervszerűen, a városközpont kialakításának koncepciójához is 
igazodva az utóbbi 5 évben közel 1,5 Milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg Borsodnádasdon, melyek 
közvetlenül a közoktatást, közművelődést, egészségügyi alap- és szakellátást, szociális alapellátásokat, 
települési infrastruktúra (járda, közutak, közterületek) fejlesztését kiépítését, intézményi szakmai- és 
szervezetfejlesztést érintette. Ezek mellett több vállalkozás és civil szervezet valósított meg fejlesztést a 
városban. 

Ebben a sorban az egyik fejlesztési elem (egyben az egyik legnagyobb és leglátványosabb fejlesztés) az 
egykori Béke Művelődési Ház átalakítása és bővítése Városháza és Közösségi Ház céljára. Az építési munkák 
műszaki átadás-átvétele, a bútorok, berendezési tárgyak, eszközök beszerzése és beépítése megtörtént, 
jelenleg a használatbavételi és egyéb működési engedélyek megszerzése, van folyamatban. A megvalósítás 
során az Önkormányzat törekedett a hosszútávú és funkcionális szemléletű kialakításra, a minőségi anyagok 
kiválasztására és a magas hozzáadott érték közvetítésére. Ennek következtében a megújult épület méltán 
válhat a kistérség egyik legimpozánsabb elemévé. A projekt lebonyolításában két konzorciumi partner is 
részt vett: egyrészt a Beretka és Társai Kft. egy pék üzletet alakított ki, mely a szükséges engedélyek 
megszerzése után rövidesen megnyitja kapuit, másrészt A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület a projektet 
kísérő közösségformáló, identitást erősítő rendezvények szervezését végezte. A projekt összköltsége közel 
325 Millió Ft. 

A gazdag kulturális életnek és nagymúltú hagyományainknak köszönhetően „a molnárkalács borsodnádasdi 
hagyománya”  2012-től szerepel a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén. Erre városunk különösen 
büszke és a hagyomány széleskörű bemutatását és fenntartását tűzte ki célul. 

A város közintézményei, szolgáltatói 
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Polgármesteri Hivatal, Móra Ferenc Általános Iskola, Mesekert Óvoda, Báthori István Középiskola és 
Szakiskola Borsodnádasdi Tagintézménye, I., II. számú háziorvosi körzeti rendelő, Fogszakorvosi ellátás, heti 
rendszerességgel szemészeti-, nőgyógyászati, gyermekszakovosi ellátás, Fizokoterápiás ellátás, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Civil szervezetek, alapítványok: 
- Mozgáskorlátozottak Borsodnádasdi Csoportja (1980) mozgáskorlátozottak érdekképviselete 
- Magyar Vöröskereszt Borsodnádasdi Csoportja 2003  
- Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete 2011 
- Borsodnádasdi Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány 1995 – kulturális rendezvények segítése 
- Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány 2001 
- A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 2005 – közösségépítés, kulturális programokhoz való kapcsolódás, 
szervezés 
- Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2005  
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1936  
- Borsodnádasdi Természetjárók Baráti Köre 1996 – kirándulások szervezése 
- Botcsinálta Komédiások Színtársulat 2005  - nyugdíjas színjátszó csoport 
- Furulya szakkör- VIVA együttes  
- Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum – kerékpár, íjászat, sportolási szabadidős tevékenység 
- Montázs mazsorett csoport –tánckultúra fejlesztése 
- Mű-vész  Hely 1996 – amatőr alkotó csoport 
- Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2001  - nyugdíjasok hasznos időtöltése 
- Négy Évszak Irodalmi Kör 2007 – nyugdíjasok hasznos időtöltése 
- Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete 1910 – labdarúgó bajnokságok szervezése 
- Harangvirág Klub – cigány klub, felzárkózás elősegítésére 

 
 

Értékeink, küldetésünk 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását 
szolgáló program, melynek célcsoportjai: 
- mélyszegénységben élők és romák 
- gyermekek 
- nők 
- idősek 
- fogyatékkal élők 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata, Képviselő-testülete és szervei döntésein keresztül fejezi ki 
elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú 
kötelező feladatok ellátásán túl a település a nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, 
társszervekkel, civil szerveződéseivel, egyházaival, egyesületeivel és alapítványaival közösen (gyakorta azok 
anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőséget a társadalmi élet minden 
területén, kiemelten az esélyegyenlőségi program célcsoportjaira vonatkozóan. Az esélyegyenlőség 
érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a 
célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi 
helyzete. 
Ezen szempontok alapján önkormányzatunk küldetésének tekinti a lakosság igényeinek magas színvonalú 
kiszolgálását az alábbi területeken: 

 Magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása. Az országos politikai irányelvek helyi szintű, hatékony 
megvalósítása.  

 A képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása. 
 Egyenrangú kapcsolat kiépítése a lakossággal és munkatársakkal egyaránt.  

Értékeink: 
 Szaktudás, ügyfélbarát önkormányzat, hatékony, jogszerű ügyintézés 
 Jó munkahelyi körülmények  
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 Esélyegyenlőség, szociális érzékenység, szolidaritás, tolerancia 
 Hagyományőrzés, közösségteremtés, kooperáció 
 Környezetvédelem, környezettudatosság  

 
Célok 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
 a diszkriminációmentességet,  
 szegregációmentességet, 
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
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.     
                                                                                                                                                                                                          
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés 
elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, hogy hatékony 
jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, 
hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami feladat.  
Tekintettel az Alaptörvény idevonatkozó rendelkezéseire, Magyarország nemzetközi kötelezettségeire, és 
az Európai Közösségi jog vívmányaira, az Országgyűlés megalkotta az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt (továbbiakban: Ebktv.) 
 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
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Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” fejezetének XV. cikke kimondja:  
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.  

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal 
élőket.  
 
Az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése kimondja, hogy a község, a város és a 
főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.  
A jogszabály 31. § (2) bekezdése szerint, a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 
fogyatékossággal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, 
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
kisebbségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi 
program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs 
célkitűzéseinek összhangjáról.  
A jogszabály 31. § (3) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt 
figyelmet kell fordítani:  
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 
segítő intézkedésekre,  
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításához szükséges intézkedésekre,  
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 
javítják foglalkoztatási esélyeiket.  
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani.  
A Program elfogadása abból a szempontból is kiemelt fontosságú, hogy 2013. július 1-jét követően 
települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján 
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek 
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.  
 
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 
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alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a további főbb kapcsolódó jogszabályokra: 
 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. 

 
A települési önkormányzatoknak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk, amelyben 
helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára 
– oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által 
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról.  
 
A település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, hanem az 
EU és hazai releváns stratégiákhoz is. 
 
Az EU 2020 stratégia 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell 
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés 
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-
ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% 
alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, 
hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 
 
Nemzeti Reform Program 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 
mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.6 A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
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A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke. 
 
Roma Integráció Évtizede Program 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési 
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 
 

1.2   Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 

A helyi esélyegyenlőségi program figyelembe veszi Mogyoród Önkormányzatának mindazon 
dokumentumait, melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen: 

 
 Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Terve a 2012. január 1. – 2013. december 31. közötti 

időszakra 
Borsodnádasd Város Esélyegyenlőségi Terve az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. 
évi CXXV. törvényen alapul.  

 Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 
A dokumentum a közoktatás fejlesztésében határozza meg az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának az elvét. 

 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 
 Borsodnádasd Város Szolgáltatástervezési Koncepciója 
 Borsodnádasd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
 Borsodnádasd Város éves költségvetései 
 Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ éves beszámolói 
 Borsodnádasd Város Önkormányzatának 1/2007.(I.25.) számú rendelete a szociális ellátásokról 

Az Szt. vonatkozó felhatalmazásai alapján szabályozza az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokra 
vonatkozó jogosultsági feltételeket. 

 Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2/2007.(I.25.) számú rendelete A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi 
szabályozásáról. 

A Gyvt. vonatkozó felhatalmazása alapján szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, 
óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályokat. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy 
városunkban olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a 
hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások 
középpontjában az egyén és rajta keresztül a család áll.  

 
A fenti dokumentumokban meghatározott célkitűzéseket jelen program nem tartalmazza, mivel 
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azokban az egyes területeket érintő feladatok, határidők részletesen meghatározásra kerültek. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 
 
Fontos, hogy önkormányzatunk minden területen pozitív diszkriminációban részesítse a valamilyen okból 
hátrányos helyzetűeket.   
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő 
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesítés. Az egyes programok, koncepciók a középtávú 
stratégiából kiindulva saját területükre vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító 
célokat, intézkedéseket. 
 
Társadalmi kapcsolatok: Egyházak, Sportkör, Vállalkozók, Civil szervezetek, Közösség Ház és Könyvtár, 
Alapítványok, Oktatási és Egészségügyi intézmények,  
 
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek 
elkészítését előírják az önkormányzatok számára.  
 
Költségvetési koncepció  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A jegyző, által elkészített, a következő 
évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati 
képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-
testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá. 
 
Gazdasági program 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-
testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek 
elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
 
Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92.§-a szerint, a legalább 2000 lakosú 
települések számára előírt Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció célja középtávon egy olyan szolgáltató 
rendszer kialakítása, mely a jogszabályi előírások teljesítésével elsősorban a településen élő szociálisan 
rászorult személyek, valamint a helyi lakosság részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat és az igények 
kielégítését határozza meg. A koncepció kétévente felülvizsgálandó. 
 
Közoktatási esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 
A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi, fővárosi kerületi 
önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy 
az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak 
igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény 
alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. 
A dokumentum a közoktatás fejlesztésében határozza meg az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés 
biztosításának az elvét, kiemelve az alábbiakat pl.: 
 esélyegyenlőség elősegítése, 
 szegregáció és szelekció kiszűrése, 
 a közoktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása, 
minőségi oktatáshoz vezető feltételek, módszerek alakítása,  
 SNI és HHH tanulók esélyegyenlőségének biztosítása, 
 diszkrimináció minden fajtájának megszüntetése, 
 oktatási és társadalmi integráció támogatása, együttműködésre nevelés. 
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Településrendezési terv  
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi 
LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési 
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 
elfogadásával látják el. 
 
Településszerkezeti terv 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 
felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos 
vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a 
környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a 
települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv 
módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során 
gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 
 
Településfejlesztési koncepció  
Az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a 
településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati 
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, 
amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai 
dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. 
§-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több 
település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az 
integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, 
összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek 
(üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 
célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása  

 
Ózd Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2006-tól saját intézményeként tartja fenn a 
szociális ellátásokat biztosító Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központot, a gyermekjóléti ellátásokat 
biztosító Kistérségi Gyermekjóléti Intézményt, valamint a két intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét 
ellátó és az Ózdi Központi Ügyeletet működtető Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Irodát. Ezek az 
intézmények biztosítják a szociális és gyermekjóléti ellátásokat tizenhat település számára, míg a 
hajléktalan-ellátást nyújtó intézmények működési területe kiterjed a kistérség teljes területére.  
Az elmúlt hét évben az intézmények működtetéséhez a Társulás a központi költségvetés által biztosított 
alap (normatív) és kiegészítő támogatást vett igénybe. A központi támogatás azonban egyetlen évben sem 
fedezte teljes mértékben az intézmények működési költségeit. A működtetéshez szükséges hiányzó 
pénzeszközt kizárólag Ózd Város Önkormányzata biztosította 80-110 M Ft/év pénzeszköz átadásával.  
A központi költségvetésből igényelhető normatív és kiegészítő támogatás összege 2013-ban jelentős 
mértékben csökkent, ugyanakkor a fenntartási (rezsi) költségek folyamatosan nőttek. Mindezek okán ebben 
az évben az intézmények működtetéséhez szükséges forrásból 193 M Ft hiányzik. Tovább nehezíti a 
helyzetet, hogy - mint minden önkormányzatnak - Ózd Város Önkormányzatának is lényegesen csökkent a 
költségvetési bevétele, ezért nem képes a hiányzó 193 M Ft-ot átadni az intézmények további, változatlan 
formában történő működtetéséhez. 
Mérlegelve a racionalizálásban, szervezeti átalakításban rejlő lehetőségeket a hatékonyabb, gazdaságosabb 
működtetés érdekében – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2)-(3) bekezdése alapján 
– a három intézmény szervezetét általános jogutódlással, egyesítés keretében összeolvadással átalakítja a 
Társulás, és 2013. július 2. napjával egy új integrált intézményt hoz létre, amely önállóan működő és 
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gazdálkodó költségvetési szervként működik majd. Az új integrált intézmény javasolt neve Ózd és Térsége 
Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény.  
Az átalakítás során a három intézmény 2013. július 1. nappal megszüntetésre kerül, és 2013. július 2. nappal 
általános jogutódlással új integrált intézményt alapít, amely egy szervezeti egységben látja el a szakmai, 
szervezeti, pénzügyi-gazdálkodási feladatokat. [A Társulás a Magyar Államkincstárnak tett nyilatkozatában 
vállalta, hogy az intézményeket 2013. június 30-ig változatlanformában fenntartja.]  
 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  
 
Előzetesen feltérképeztük és tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, a helyi 
képviselő-testületi előterjesztéseket és az azok nyomán meghozott határozatokat, valamint Borsodnádasd 
meglévő hatályos önkormányzati dokumentumait, a kapcsolódó önkormányzati szakmai anyagokat. A 
helyzetelemzés alapjául szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. A helyzetfeltáráshoz támaszkodtunk a Képviselő-testület által 
elfogadott hatályos koncepciókra, stratégiákra, programokra, beszámolókra, amelyek kapcsolódnak a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítéshez. A hatályos Közoktatási Esélyegyenlőségi Program foglalkozik 
részletesen a HH/HHH és SNI gyermekek célcsoporttal, az IVS Antiszegregációs terve pedig részletezi az 
alacsony státuszú, halmozottan hátrányos helyzetű lakosság helyzetét, ezért a települési esélyegyenlőségi 
program helyzetelemzése és beavatkozási terve ezekre is koherens módon épít. Adathiány esetén becslésre 
támaszkodtunk.  
 

1. számú táblázat - Lakónépesség 

  Fő Változás 

2007 3484   
2008 3450 99% 
2009 3388 98% 
2010 3380 100% 
2011 3350 99% 
2012 3305 99% 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar 
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A település lakosságszámát tekintve az Ózdi Kistérség 4. legnagyobb városa, lakónépessége a 2001. évi 
népszámlálási adatok alapján 3592 fő volt, amely a 2012. év végén 3.305 főre csökkent. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 
nő 1673 1632 3305 51% 49% 

0-2 évesek           
0-14 éves 245 257 502 49% 51% 

15-17 éves 65 58 123 53% 47% 
18-59 éves 869 979 1848 47% 53% 
60-64 éves 113 97 210 54% 46% 

65 év feletti 381 241 622 61% 39% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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3. számú táblázat – Öregedési index 

 65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 

2001 725 633 114,5% 
2008 647 529 122,3% 
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2009 657 530 124,0% 
2010 635 513 123,8% 
2011 629 509 123,6% 
2012 622 502 123,9% 

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

Öregedési index (%)
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A munkahelyek megszűnésének következményeként számos munkaképes korú, és vélhetően képzettebb 
munkavállaló hagyta el a várost, amelynek népességszáma az elmúlt 10 évben folyamatosan csökken. A 
fenti táblázatból kimutatható, hogy a település népességszerkezete elöregedő tendenciát mutat, hiszen a 
65 év feletti lakosok száma tartósan többségben van, ami a szociális ellátó rendszerre egyre nagyobb terhet 
ró, hiszen az idősek fokozottabb ellátásara van szükség.  

 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 állandó jellegű 
odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 81 119 -38 
2009 94 91 3 
2010 90 89 1 
2011 70 89 -19 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

A fenti négy év vizsgálata alapján megállapítható, hogy két év stagnálását leszámítva az elvándorlás 
jellemző a település lakosságára, aminek oka a településen és vonzáskörzetében jellemző munkanélküliség.  
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

  élve születések 
száma halálozások száma természetes 

szaporodás (fő) 
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2008 43 71 -28 
2009 37 56 -19 
2010 27 62 -35 
2011 24 56 -32 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
A demográfiai adatok vizsgálata során (lásd: 3-4.-5.számú táblázat) jól érzékelhető, hogy a település 
népesség korösszetétele, vagyis az öregedési indexe folyamatosan nő, egyre többen, egyre nagyobb 
arányban vannak az idősebb korúak, illetve egyre kevesebben, egyre kisebb arányban a fiatalabbak. A 
gazdasági válság hatására megnövekedett az elvándorlások száma melynek magyarázata, hogy a fiatal 
korosztály munkalehetőség hiánya miatt választotta a település elhagyását. A természetes szaporodás 
folyamatosan negatív tendenciát tükröz a halálozások magas száma és az élve születések folyamatos 
csökkenése miatt. A népességfejlődés, a korösszetétel és az öregedési index alapján elmondható, hogy 
településünkre az elöregedő népességszerkezet jellemző, hiszen a vizsgált időszakokban az öregedési index 
tartósan 100 fölé emelkedik, tehát a 0-14 éves állandó lakosok száma kevesebb, mint a 65 év felettieké. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben 
az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest 
Intézet, 2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 
éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A 
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma. 
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Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység 
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok 
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, 
amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási 
körülmények javítását szolgálhatják. 
 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény 
meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és 
intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit, 
továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy 
adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat. a családok támogatásáról szóló 1998. évi 
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási 
ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és 
folyósításával kapcsolatos �legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.  a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és 
a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek 
feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és 
fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel 
Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, 
továbbá a nemzetiségek védelme érdekében. 
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által rögzített, 
a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében közvetlen, 
illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként 
egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete 
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat 
lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, 
csoportokat.  A legfrissebb adatok szerint főiskolákon, egyetemeken egy százaléknál is kevesebb roma 
tanul, az érettségizettek aránya is mindössze 3,2 százalék a népcsoporton belül, de a szakmunkás 
bizonyítványt is alig 16 százalékuk szerzi meg. A roma népesség 80 százaléka legfeljebb 8 általánossal 
rendelkezik, vagy azzal sem. Foglalkoztatottságuk 1987-ben még 62 százalékos volt, 1994-ben már csak 22 
százalékának volt állandó munkája és ez a tendencia azóta is folyamatosan romlik. Ahhoz, hogy a tudás, a 
szakképzettség hiánya ne akadályozza a gazdasági fejlődést, versenyképes munkaerőre van szükség. A 
tudásalapú társadalom legnagyobb kihívása az alkalmazkodóképesség folyamatos fejlesztése, amelyet az 
egész életen át tartó tanulás lehetőségei biztosítanak.  
A társadalmi beilleszkedés elősegítésének, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés megelőzésének és 
leküzdésének fontos eszköze a munkaerő-piaci részvétel és foglalkoztatás. A kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelem emellett magába foglalja a forrásokhoz, jogokhoz, javakhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítását, a kirekesztés kockázatainak elkerülését, a legelesettebbek segítését, minden 
érintett bevonását ezekbe a folyamatokba, valamint a társadalmi kirekesztődés jobb megértését szolgáló 
tevékenységek támogatását. A társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai – különösen a roma 
népesség, a hátrányos helyzetű térségekben élők és a fogyatékkal élők – számára mind az oktatásban, mind 
a munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások hozzáférhetősége tekintetében biztosítani kell az 
esélyegyenlőséget.  
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A településünk roma népességére vonatkozóan kevés hivatalos adat áll rendelkezésünkre. A népszámlálási 
adatok azért megbízhatatlanok, mivel a legtöbb roma származású ember nem vallja magát romának. A 
roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, azonban megállapítható, hogy a 
roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota, iskolázottsága, 
foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb. Ezt a beérkező 
segélykérelmek, valamint a környezettanulmányok alapján lehet kijelenteni. A munkaerő piaci helyzet 
szempontjából a munkanélküliség a roma származású embereket nagyobb mértékben sújtja. A munkát 
vállaló roma férfiak többsége alkalmi munkában, valamint közfoglalkoztatásban vesz részt.  
Az alkalmi munkavállalók nagy része főleg az építőiparban vagy mezőgazdasági idénymunkában dolgozik.  
A városunkban élő roma lakosság iskolai végtettség tekintetében alacsony szintű, sokan nem rendelkeznek 
nyolc osztályos végzettséggel sem és van köztük analfabéta is. Lakásviszonyaik rosszak. Sokuk 
komfortnélküli lakásban él. Településünkön a romák kulturális identitásának elsorvadását jelzi, hogy 
semmilyen cigány szokást, hagyományt tudomásunk szerint nem ápolnak, a nyelvet sem beszélik. 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet  
 
A jövedelmi helyzet a fentebb említett okok miatt is igen polarizált. A környezettanulmányok során az egyik 
oldalon nyomor észlelhető, a másik oldalon elvétve átlagon felüli az anyagi helyzet. A háztartások 
szignifikáns többségében az egy főre eső jövedelem átlagban 18.000 Ft körüli, de sok esetben nem éri el 
még a nyugdíjminimum felét sem. Ezek a személyek, családok külső segítség nélkül nem tudják fenntartani 
magukat és a segélyekre rendezkednek be. Sajnos a családok jövedelmeik felhasználásakor nélkülözik a 
tervszerűséget. Kiadásaik rendre meghaladják bevételeiket. Általános, hogy a helyi roma lakosság állami 
transzferektől való függőségi helyzete nagyon jelentős. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő 
része származik a pénzbeli juttatások rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő 
az alacsonyabb iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek. Városunkban tapasztalataink 
szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.  
Sajnos általánosságban elmondható, hogy Borsodnádasdon is, mint országosan, egyre nagyobb az 
elszegényedés a középosztály rétegeiben is. Nagyon sok a hiteltartozás miatt eladósodott családok száma 
is. 

 
Szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni támogatások 

A település az alábbi pénzbeli és természetbeni, rendszeres és eseti ellátási formákat biztosítja lakóinak:   
Kötelező, a szociális törvény rendelkezései körébe tartozó ellátások: 

 aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közcélú 
foglalkoztatás 

 lakásfenntartási támogatás 
 átmeneti segély 
 köztemetés 

Önként vállalt pénzbeli és természetbeni ellátási formák: 
 temetési segély 
 tankönyvtámogatás 
 gyermekélelmezés támogatása 
 háztartási tüzifa támogatás 
 szociális kamatmentes kölcsön 

A gyermekvédelmi törvény alapján kötelezően biztosítja az önkormányzat a következő pnézbeli és 
természetbeni ellátásokat:  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 óvodáztatási támogatás 
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 
Az önkormányzat által nyújtott egyéb szolgáltatás:  
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A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) alapján:  

 közhasznú munkavégzést szervez 
 
Az önkormányzat szociális foglalkoztatót nem tart fenn a megváltozott munkaképességű, a 
munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó aktív korúak részére. 
Az önkormányzat a szociális támogatási rendszer fenntartásával segíti a hátrányos helyzetű, alacsony 
jövedelmű személyeket és családokat. Kiemelt figyelmet fordítunk a lakhatás megőrzésének támogatására, 
az óvodás, iskolás korú gyermeket nevelő családok óvodáztatási, iskoláztatási költségeinek csökkentésére. 
Az alapszolgáltatások megszervezésével segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális, egyéb okból 
származó problémáik megoldásában.  Településünkön rendkívül magas a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek száma, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetűeké. Nagy 
figyelmet kell fordítani az időskorúak támogatására, főként az egyedülálló, beteg időskorúak tekintetében, 
ezért növelni szükséges a pénzügyi forrást ezen a területen is.  
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció  
 
A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön 
törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 
a) közfoglalkoztatást szervez, 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 
következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 
feladatellátásba történő bevonását. 
Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. § 
Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, 
ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést 
alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb. 
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, 
tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az 
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, 
az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 
megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív 
szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, 
amennyiben 
ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok 
meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 
A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 33,2%. A rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 64,2%. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 
és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 33,2%. A legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korúakon belül 38,4%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 59,4%. Az alacsony presztízsű 
foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 61,9%. A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 
lakónépességen belül 71,4%. (Forrás IVS Borsodnádasd) 
A foglalkoztatást nézve a helyben dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti körben, 
kereskedelemben dolgozik. A településen a regisztrált munkanélküliek aránya az országos átlagnál 
magasabb. A munkanélküliek száma csökkenő tendenciát mutat a gazdasági válságot követően. A 
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foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi csoport (romák) egyre tartósabban 
szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel 
elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét. 

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

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

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 1061 1151 2212 158 14,9% 158 13,7% 316 14,3% 
2009 1060 1133 2193 176 16,6% 217 19,2% 393 17,9% 
2010 1064 1138 2202 169 15,9% 198 17,4% 367 16,7% 
2011 1047 1134 2181 181 17,3% 182 16,0% 363 16,6% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen fő 316 393 367 363 #ÉRTÉK! 

fő 18 16 8 16 n.a. 
20 éves és fiatalabb 

% 5,7% 4,1% 2,2% 4,4% #ÉRTÉK! 
fő 39 58 60 62 n.a. 

21-25 év  
% 12,3% 14,8% 16,3% 17,1% #ÉRTÉK! 
fő 45 47 45 49 n.a. 

26-30 év 
% 14,2% 12,0% 12,3% 13,5% #ÉRTÉK! 
fő 41 60 50 44 n.a. 

31-35 év 
% 13,0% 15,3% 13,6% 12,1% #ÉRTÉK! 
fő 40 49 50 41 n.a. 

36-40 év 
% 12,7% 12,5% 13,6% 11,3% #ÉRTÉK! 
fő 42 44 48 47 n.a. 

41-45 év 
% 13,3% 11,2% 13,1% 12,9% #ÉRTÉK! 
fő 34 51 43 43 n.a. 

46-50 év 
% 10,8% 13,0% 11,7% 11,8% #ÉRTÉK! 
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fő 48 53 48 37 n.a. 
51-55 év 

% 15,2% 13,5% 13,1% 10,2% #ÉRTÉK! 
fő 8 15 15 23 n.a. 

56-60 év 
% 2,5% 3,8% 4,1% 6,3% #ÉRTÉK! 
fő 1 0 0 1 n.a. 

61 év felett 
% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok ismeretében 
elmondhatjuk, hogy az egyes korosztályokat tekintve a meglévő problémakezelés elégtelen, ezért ezen a 
területen további beavatkozásokat szükséges tervezni. 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 
2008 158 158 316 103 89 192 65,2% 56,3% 60,8% 
2009 176 217 393 99 103 202 56,3% 47,5% 51,4% 
2010 169 198 367 97 101 198 57,4% 51,0% 54,0% 
2011 181 182 363 81 73 154 44,8% 40,1% 42,4% 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH, Tstar 
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A 180 napnál régebben munkanélküliek aránya a vizsgált időszakban folyamatosan csökken, de 
összességében így is magas. A diagramból szembetűnik a nők számarányának magas volta, ami jelzi a 
szakképzettség nélküliek magas számát, a gyermeket nevelő nők nehezebb elhelyezkedési esélyét. 
Mindezekből következik hogy a nők munkavállalási esélyegyenlőségének megteremtése e területen 
beavatkozásokat igényel.  
 

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

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 237 306 543 11 4,6% 12 3,9% 23 4,2% 
2009 233 300 533 14 6,0% 17 5,7% 31 5,8% 
2010 243 294 537 12 4,9% 13 4,4% 25 4,7% 
2011 243 291 534 13 5,3% 25 8,6% 38 7,1% 
2012 n.a. n. a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Miközben az álláskeresők száma kismértékben csökkent a vizsgált időszakban, a fenti adatok szerint a 
pályakezdő álláskeresők száma növekszik, ami nem csak területi probléma, hanem országos viszonylatban is 
egyre súlyosabb gond. Az ipar leépülése, a szakképzés hiánya miatt a fiatalok szinte nem tanulnak 
hagyományos szakmákat, nincs gyakorlati képzés, ami nagymértékben rontja a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésük esélyeit. A fent említett tendencia miatt ez a terület kiemelt figyelmet igényel. 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
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Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulás egyik vesztese a roma népesség, a 
megszűnő szakképzetlen munkát igénylő munkahelyek csökkenésével. A cigány származású munkanélküliek 
elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi központ számos eszközzel és 
munkaerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Az Önkormányzat a közhasznú foglalkoztatás maximális 
kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket. Szociális rendeletével az Önkormányzat folyamatosan 
együttműködésre serkenti a roma lakosságot, a szociális, egészségügyi intézményekkel együttműködve 
törekszik a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülmények biztosítására, a testi-lelki 
egészségük megőrzésére. A város vezetősége feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, 
társadalmi esélyegyenlőségének javítását, munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését.  
 
Az alábbi statisztikai adatokból szembetűnő probléma az alacsony iskolázottság a településen,  eközben a 
felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik meg. A későbbiekben ez egy beavatkozási terület kell hogy 
legyen. A településen nincs általános iskolai felnőttoktatás, tehát célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt 
és partnerek bevonásával megszervezni.  

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

év  
összese

n nő férfi összes
en nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 3120 1602 1518 2459 1306 1153 661 21,2% 296 18,5% 365 24,0% 
2011 2803 1428 1375 2348 1235 1113 455 16,2% 193 13,5% 262 19,1% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          
 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 316 67 21,2% 129 40,8% 120 38,0% 
2009 393 65 16,5% 148 37,7% 180 45,8% 
2010 367 65 17,7% 159 43,3% 143 39,0% 
2011 363 59 16,3% 161 44,4% 143 39,4% 
2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

 év 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők  év 

fő fő % fő % fő % 
2009 64 0 0,0% 0 0,0% 64 100,0% 
2010 77 0 0,0% 0 0,0% 77 100,0% 
2011 21 0 0,0% 0 0,0% 21 100,0% 
2012 20 0 0,0% 0 0,0% 20 100,0% 

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



 24

Felnőttoktatásban résztvevők száma (fő)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

szakiskola szakközépiskola gimnázium
 

 
Sajnos a felnőttoktatásról és az abban résztvevők számáról nem áll adat a rendelkezésünkre, 
településünkön pedig nincs általános iskolai felnőttoktatás, így nincs rá mód, hogy számszerűen is 
kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítására vonatkozó 
felnőttoktatásba milyen létszámban, arányban vonódnak be a településen élők. Nincs pontos képünk a 
fiatalok foglalkoztatásáról és a munkaerőpiacra történő bekerülésüket segítő programokról és a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeiről sem. Ezen adatoknak a beszerzése mindenképpen az 
intézkedési tervünk részét kell képezze. 
 

c) közfoglalkoztatás  
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 

Közfoglalkoztat
ásban 

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 197 10% 129 n. a. 

2011 132 7% 74 n. a. 

2012 181 11% 132 n. a. 
Forrás: Önkormányzat adatai 
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A tartós munkanélküliek pénzbeli támogatása mellett az önkormányzat közfoglalkoztatásba vonja be a 
Munkaügyi Központ kirendeltsége által szervezett közfoglalkoztatatási program segítségével a regisztrált 
munkanélkülieket. Az elmúlt években éves szinten átlagosan 150 fő közmunkás foglalkoztatás történt, 
kiemelt figyelemmel a roma lakosság bevonására. Önkormányzatuk célja, az előző évekhez hasonlóan, hogy 
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a közfoglalkoztatásba minél nagyobb számban vonjon be roma munkavállalókat. Az esélyegyenlőséget 
megerősítő pozitív intézkedés azért is szükséges, mert e csoportok a munkaerőpiacon összetett 
szemléletbeli hátrányokkal küzdenek. 
 

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.) 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – vállalkozások  

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

2008 198 30 19 

2009 207 29 18 

2010 214 14 11 

2011 216 15 9 
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

 
A gazdasági válságot követően a településen regisztrált vállalkozások száma valamelyest nőtt, de a 
kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma felére csökkent. A kiskereskedelmi üzletek felét az 
élelmiszer jellegű üzletek adják. A másik fele a kereskedelmi üzletek további 24 fajtája között oszlik meg. Az 
üzletek legnagyobb része tehát a lakosság mindennapi ételellátását biztosítják, a tartós fogyasztási cikkek 
árusítására berendezkedett vállalkozások száma csekélyebb. A település turisztikai lehetőségeinek 
kiaknázásában az Önkormányzat lehetőséget lát a vállalkozások számának növekedésére. A turizmus 
lehetőségeinek kiaknázásával további fejlődést vár az Önkormányzat. Az elkövetkező évek beruházásait is 
ez a szemlélet irányítja.  
A városból a környező települések, munkalehetőségek megközelíthetősége jónak mondható, 
tömegközlekedéssel jól megközelíthetők. Segítséget nyújt az Önkormányzatnak a Volán folyamatos 
egyeztetése, melyben kikéri az Önkormányzat véleményét a menetrendek kialakításához, igazodva a helyi 
lakosok igényeihez. 
 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat 
járatok 
átlagos 
száma 

munkana
pokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelíth
etőség 

átlagos 
utazási 

idő 
kerékpáro

n 

Legközelebb
i centrum 

15 perc 31 30 perc 0 0 igen 40 perc 

Megye-
székhely 

80 perc 18 120 perc 0 0 nem - 

Főváros 120 perc 10 180 perc 0 0 nem - 
Forrás: VOLÁN, önkormányzat adatai 
 
Közvetlen vasúti kapcsolata a településnek nincsen. Az autóbusz hálózat teljesen lefedi a kistérséget. A 
helyközi autóbusz közlekedés esetén is megállapíthatjuk, hogy a járatszám elegendő a hétköznapi utazók és 
ingázók számára, de sok esetben a közösségi közlekedés nem tud versenyképes lenni az egyéni 
gépjárműhasználattal a gyorsaság és a kényelem terén. 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
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A településen nincsenek a fiatalok számára elérhető programok munkaerő-piaci lehetőségekről, a 
vonzáskörzetben rendelkezésre álló programokról nem áll rendelkezésünkre információ, ezért a jövőben 
ezen a területen is feladataink lesznek, elsősorban az információ szerzés terén, majd ezt követően a 
programok szervezése területén, amelyek megkönnyítik a fiatalok elhelyezkedését és az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. A megvalósuló  
programba a helyi és környékbeli gazdasági szereplők bevonása is szükséges. Az önkormányzati adatgyűjtés 
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
További feladatunk ezen a területen összegyűjteni a településen és vonzáskörzetében (közeli város, 
nagyváros) elérhető, a felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő és rendelkezésre álló szolgáltatásokat. 
 
f) munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és a rendelkezésre álló szolgáltatások (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, foglalkoztatási programok)  
 
A település 20-50 km-es vonzáskörzetében található településeken található felnőttképzési program, 
melyet jelentős számban vesznek igénybe az álláskeresők. Helyi álláskeresők vonatkozásában nem 
rendelkezünk adatokkal a képzési programokban történő részvételt illetően.  

 
g) mélyszegénységben élők és romák önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 
 
A mélyszegénységben élőkről és romákról számszerű adataink nincsenek, az  viszont elmondható, hogy 
közfoglalkoztatás keretében a foglalkoztatottak kb. 80% százalékát teszi a mélyszegénységben élők 
valamint a romák alkalmazásának aránya.  

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Az Önkormányzat törekszik a romák hátrányos megkülönböztetésének - a foglalkoztatás terén – teljes 
megszűntetésére. Foglalkoztatáspolitikájának alapja is az, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül 
folyamatosan növeli a roma munkavállalók számát. 

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

támogatások  
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres segélyeket, 
támogatásokat, valamint az eseti segélyeket. Ilyenek többek között az átmeneti segély, a rendszeres 
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, temetési segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás. Ezen 
támogatásokat az önkormányzat hivatalában lehet kérelmezni,  
ahol az ellátások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok is beszerezhetők. A hivatal szociális  
ügyintézője fokozatosan figyelemmel kíséri a rászorulókat, segítséget nyújt az azt igénylőknek.  
A helyi gyermekvédelmi rendszer ennél szélesebb körben működik. A feladat ellátását a Borsodnádasdi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakemberei látják el.  
A munkanélküli rendszer teljes szerkezeti változását követően, valamint a közfoglalkoztatásba való 
bevonásával csökkenő tendenciát mutat a álláskeresők száma településünkön viszont az új munkanélküli 
ellátási rendszer bevezetését követően megnőtt a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
száma. A munkanélküli járadék folyósítási idejének 9-ről 3 hónapig történő csökkentését követően az új 
támogatási formát igényelték azok akiknek lejárt a munkanélküli támogatása. Az új támogatási forma a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 30 napos munkavállaláshoz kötött így több lehetőség van a 
munkanélküliek munkába vonásába, melyet a Munkaügyi Hivatal további támogatásokkal old meg. 
(támogatást nyújt foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő munkavállalók munkáltatóiknak, 
közfoglalkoztatási rendszer bevezetése). 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 15-64 év közötti 
lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 
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2008 2250 18 0,8% 
2009 2193 59 2,7% 
2010 2202 45 2,0% 
2011 2181 4 0,2% 
2012 1975 2 0,1% 

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

álláskeresők száma 
álláskeresési járadékra 

jogosultak  év 
fő fő % 

2008 316 35 11,1% 
2009 393 66 16,8% 
2010 367 42 11,4% 
2011 363 30 8,3% 
2012 403 17 4,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

 



 28

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

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

év 

fő 15-64 évesek 
%-ában fő munkanélküliek %-

ában 

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 

2008 174 7,7 0 0 0 0 
2009 135 6,1 76 19,3 0 0 
2010 12 0,54 127 34,6 0 0 
2011 46 2,1 201 55,4 0 0 
2012 26 n.a. 283 n.a. 16 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció  

 
Borsodnádasd lakóterületei vegyes képet mutatnak. Vannak nagytelkes, családi házas lakóterületek, 
bányász kolóniák, gyári lakóterületek, többszintes lakóterületek. 
Önkormányzatunk összesen kettő bérlakással rendelkezik, amiben öt évre visszamenőlegesen nem volt 
lakó. Településünkön 2012-ben egy hajléktalan személyről volt tudomásunk, jelenleg hajléktalan személy 
nincs nyilvántartva.  
 
A szociálisan rászorulók esetében normatív alapú lakásfenntartási támogatás adható. Az elmúlt  években a 
valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal rendelkező állampolgárok száma – a benyújtott kérelmek 
alapján - jelentősen nőtt. Pontos adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók, a korábbi évekkel 
ellentétben már nem adnak tájékoztatást az adósságállományról.  
 
A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok felhalmozódása. 
A szociális törvény rendelkezik az adósságkezelési szolgáltatásról is, amely akkor nyújt támogatást, ha már 
összegyűlt egy nagyobb összegű díjhátralék, ez azonban városunkban nem elérhető a lakosság számára. A 
hátralékkal rendelkező családok esetében az elmúlt években a Családsegítő Szolgálat nyújtott még 
segítséget a hátralék rendezésének intézéséhez. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy a szegénység 
jellemzője a lakhatással összefüggő hátralékok felhalmozódása, és a lakossági adósságállomány folytonos 
újratermelődése.  
 
A legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, 
nagycsaládosok, a hajléktalansággal veszélyeztetett, kilakoltatás előtt álló családok, a lakásfenntartási 
nehézséggel küzdők, a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel 
küzdő családok.  
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a vízfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás 
díjához, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás 
normatív alapon állapítható meg. Településünkön éves szinten 220 család igényli ezt a fajta támogatást.  
 

a) bérlakás-állomány 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

év 

összes 
lakásáll
omány 

(db) 

  

bérlak
ás 

állom
ány 
(db) 

  

szociális 
lakásáll
omány 

(db) 

  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

2008 1382 0 2 0 1 0 0 0 

2009 1385 0 2 0 1 0 0 0 

2010 1386 0 2 0 1 0 0 0 

2011 1386 1 2 0 1 0 0 0 

2012 1387 1 2 0 1 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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Szociális lakhatásra nincs igény a településen, az Önkormányzat egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú 

ingatlannal nem rendelkezik. 
 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

A településen ilyen jellegű veszélyeztetettség egy esetben fordult elő a tavalyi évben, azt megelőzően nem 
volt ilyen esetünk. Az önkormányzat a szóban forgó család albérleti díjának kiegyenlítésével segített. 
Hajléktalan személy egy fő volt a településen, akit közcélú munkavégzés keretében alkalmazott az 
önkormányzat.  
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e) lakhatást segítő támogatások  
Lakhatást segítő támogatások: lakásfenntartási támogatás, szociális tüzifa biztosítása, kamat mentes 
kölcsön közüzem díjhátralék kiegyenlítésére 

 
f) eladósodottság 

Komoly probléma az eladósodottság, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony 
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához 
nyúlt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat, ami településünkön egyre nagyobb számban fordul 
elő. Jellemzően a lakosok a közszolgáltatások kikapcsolásáról való értesítést követően fordulnak segítségért 
az önkormányzathoz, sok esetben a kikapcsolást követően. A lakásfenntartási támogatásban részesülők 
körében is nagy számban fordul elő nagy összegű díjhátralék, amit az alacsony jövedelemből lehetetlen 
kiegyenlíteni.  

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés  
Településünkön a nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások utakkal, közművekkel ellátottak, a közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés mindenhonnan elérhető.  
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete  
 
Szegregátumnak azokat a területeket nevezzük, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét 
mutató tekintetében magasabb, mint 50%. 2011-ben és 2012-ben a segélyezési adatok alapján ugyanezek a 
területek határolhatók le szegregátumként: az önkormányzatnak nincs tudomása egyéb 50, illetve 100 fő 
feletti lakosságszámú szegregált területről, hivatalosan nem léteznek a roma lakosság tekintetében sem.  
Ezeket a mutatókat összevetve a település más területeivel, megállapíthatjuk, hogy az utóbb említett 
térségek is elmaradottnak tekinthetők, hiszen kivétel nélkül 50% feletti értéket tükröz a rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül, míg a foglalkozatott nélküli 
háztartások legmagasabb mutatószáma közel 60%-os a szegregációval veszélyeztetett térségeken kívüli 
területen is.  

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
Összegzésként elmondható, hogy a szegregációval veszélyeztetett területek hátrányban vannak a nem 
veszélyeztetett település részekhez viszonyítva, viszont a város egészét nézve nagy lemaradások 
mutatkoznak munkavállalás szempontjából, foglalkoztatott nélküli háztartások vonatkozásában, valamint a 
gazdaságilag nem aktív népesség területén egyaránt. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy bár kiemelten a 
szegregációval veszélyeztetett területen lévő lakosokat kell célzottan támogatni, rájuk kell kihegyezni az 
akciótervet, de e mellett az e területeken kívüli egyéneknek is segítségül kell szolgálnia az antiszegregációs 
stratégiának.   
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Életminőségünk fejlesztésének alapja az egészség megőrzése, ezért az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten támogat minden ezt célzó kezdeményezést. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, 
hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás terén gondoskodik a háziorvosi, fogorvosi 
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői szolgálatról és az iskola-
egészségügyi ellátásról. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférést. 
A preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget kell  nyújtani az 
állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. Ide sorolható a 
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településünkön működő: szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, 
nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket, további fejlesztésük, bővítésük azonban folyamatosan 
szükséges. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, 
akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális 
szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely 
megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. 
A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, 
városunkban két háziorvos, egy fogszakorvos látja el a lakosságot, emellett fizikoterápiás ellátás működik. 
Védőnői szolgálatunk szoros együttműködésben a gyermekjóléti szolgálattal, az óvodával és az iskolával 
látja el feladatát. Heti egy alkalommal gyermek-, szemészeti- és nőgyógyászati szakrendelést vehetnek 
igénybe a város lakói.   
 
Az önkormányzat a köznevelési intézményben lévő Központi Konyhán megszervezi a közétkeztetést, amely 
megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és 
mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakemberek bevonásával történik. Szükség is van erre, hiszen a 
pedagógusok, konyhai dolgozók tapasztalatai alapján elmondható, hogy sajnos a hétvégék, szünetek  utáni 
első tanítási napon az iskolába visszatérő gyermekek közül sokan sokkal éhesebbek és többet repetáznak, 
mint a hétköznapokon, amikor az iskolában rendszeresen háromszor étkeznek naponta. Ez azt mutatja, 
hogy sok családban nem tudják a megfelelő tápértékű, vagy mennyiségű ételt biztosítani a szülők. 
 
Az ellátórendszer elemei településünkön mindenki számára hozzáférhetők, egységes, egymásra épülő 
szolgáltatásokat nyújtanak folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer  hatékonyságát 
eredményezi az is, hogy az egészségügyi, szociális-, oktatási-, közművelődési intézmények, szervezetek a 
szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek. 

 
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások bevezetésével, részben a 
nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik 
 
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 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A településen két, felnőtt és gyermekek részére egyaránt igénybe vehető háziorvosi szolgálat van, amely 
jelenleg ellátja a lakosság igényeit, ezen a területen további tervek nincsenek.  
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 134 
2009 82 
2010 112 
2011 86 
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2012 59 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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 Az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója a közgyógyellátásra jogosult személyek száma, amely 
esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - 
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Településünkön alanyi jogú és normatív alapú közgyógyellátás 
igénybevételére van lehetőség. A számadatok azt mutatják, hogy csökken a számuk, ami a jogosultsági 
feltételek változásainak tudható be.  
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 19 

2009 21 
2010 27 
2011 32 
2012 29 

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 [a közeli hozzátartozók 
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos 
(életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 
Településünkön a vizsgált időszakban az ápolási díjban részesülők száma emelkedést mutat, melyben 
szerepet játszik a munkanélküliség magas aránya, valamint az a tény, hogy az ápolási díj szolgálati időnek 
minősül. 

 
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
Városunkban két háziorvosi, egy fogorvosi, továbbá egy védőnői körzet működik. Az egészségügyi 

szakellátás Ózd, Eger, Miskolc városokban érhető el. Heti rendszerességgel szemészeti-, nőgyógyászati-, 
gyermekszakrendelés is elérhető a településen. 

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

hozzáférés 
Az egészségügyi szakellátás Ózd, Eger, Miskolc városokban érhető el. Az Önkormányzat kezdeményezésére 
megállapodást kötött az Ózdi Kórházzal, melyben hetente két alkalommal helyben igény szerint vérvételre 
van lehetőség, mely mintákat az Önkormányzat szállít az ózdi labor központba ahonnan az eredményeket 
visszajuttatja a háziorvosokhoz. Nagy segítség ez a lakosságnak legfőképpen az idősebbeknek, hiszen nem 
kell beutazniuk.  
Minden évben megszervezzük a nők mammográfiai szűrését, melyhez az ingyenes utazást saját szervezésű 
szállítójárművel oldjuk meg. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátásra a 20-70 km-es körzetben nyílik lehetőség, melyhez a folyamatos, gyakori 
járatú tömegközlekedés nyújt segítséget 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
Borsodnádasd Önkormányzata saját közétkeztetést ellátó konyhával rendelkezik, mely az oktatási 
intézmény mellett helyezkedik el. Az étkezési lehetőséget nemcsak a gyermekek, de a helyi lakosság, az 
idősek is igénybe veszik. Az étrend kialakításánál kiemelkedően fontos feladatnak tarja az Önkormányzat az 
egészséges táplálkozást. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Az Önkormányzat törekszik a romák hátrányos megkülönböztetésének - a foglalkoztatás terén – teljes 
megszűntetésére. A foglalkoztatáspolitikájának alapja is az, hogy a közfoglalkoztatás keretein belül 
folyamatosan növelni kell a roma munkavállalók számát. A sportprogramok szervezésében a helyi 
sportegyesületek valamint az iskola nyújt segítséget. Folyamatosan rendezvényeket szerveznek a helyi 
lakosoknak, igyekeznek bevonni a település minden korosztályát. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

A településen az Önkormányzat az alapellátás keretein belül házi segítségnyújtást biztosít. A Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a gyermekjóléti és családsegítő 
feladatokat látja el a településén. Egyrészt segíti, kiegészíti a nevelési-oktatási intézmények munkáját, 
másrészt támogatja a családokat a különböző problémák megoldásában. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor   
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A településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem 
történt a szolgáltatások nyújtásakor. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül   
Pozitív diszkrimináció jelenik meg pályázatok illetve a közfoglalkoztatás során, melyben kiemelt szerepet 
vállal Önkormányzatunka roma foglalkoztatás növelésében. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása  
 
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati 
intézmények, a templomok, a civil szervezetek. Városunk kedvező természeti adottságokkal, értékekkel 
rendelkezik, melyeket ki kell aknáznunk. 
A lakosság egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet biztosítani, ha 
tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit 
együtt kezeljük. 
A helyi kultúra és művelődés, valamint a hagyományok ápolásának, a rendezvények megszervezésének fő 
színtere a  helyi Művelődési Ház és Könyvtár. Az információáramlást segíti a helyi média: Városi Televízió, és 
az időszakosan megjelenő helyi újság. A civil szervezetek, alapítványok, valamint egyházi vonalon a 
munkatársak aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a város fejlődéséhez járulnak hozzá. Az önkormányzat 
pályázati lehetőségek biztosításával, anyagi támogatással, rendszeres tájékoztatással és folyamatos 
párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos szervezet és magánember is, az önkéntes munkájával 
és adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok mindennapjait. A szolidaritás és 
felelősség mind a magánemberekben, mind a településen működő gazdasági szervezetekben jelen van. Ez 
jellemzően felajánlások és önkéntes munkában nyilvánul meg (pl. Családi Nap, A Mikulás házhoz megy, 
időseknek karácsonyi ajándékcsomagok osztása stb.)  
A családsegítő szolgálat tapasztalata azt mutatja, hogy probléma a településünkön a hátrányos helyzetű 
nagycsaládosok körében a beintegrálódás, a közösségi életbe való bekapcsolódás, valamint a nyári 
szabadidő hasznos eltöltése anyagi erőforrások nélkül. Erre mindenképpen megoldási lehetőségeket kell 
keresni. 
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és 
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. A 
lakosság számára elérhetőek, megfelelő színvonalon működnek és minden jogos igényt igyekeznek 
kielégíteni. Az önkormányzat részben, mint intézményalapító és fenntartó gondoskodik ezekről. Az egyes 
feladatok ellátása során együttműködik a helyi, nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, civil 
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a történelmi egyházakkal és egyéb szervezetekkel. 
A településen élő emberek életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a 
fizikai környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások, a gyermekjóléti, a szociális, 
egészségügyi, oktatási-nevelési, közművelődési, sport és egyéb szabadidős tevékenységek. Alapvető cél az 
állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása, az esélyegyenlőség biztosítása ezen a 
területen is. 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai  
Közösségi programok szervezése 
A hagyományőrző foglalkozások és kulturális célú interaktív műsorok megszervezésének célja, hogy 
elősegítsék a helyi identitást erősítő folyamatok kibontakoztatását. A programok keretében a résztvevő 
fiatalok megismerkedhetnek a települések múltjával, jelenével, jövőjével. Lehetőség nyílik a hagyományok 
felélesztésére, ápolására. A programok elősegítik és alapjául szolgálnak a társas szokások felelevenítését 
illetve megteremtését szolgáló más későbbi közösségi formációk (körök, klubok, egyletek, alkalmi 
összejárás stb.) kialakításának, valamint a közösségi élet és nyilvánosság színtereinek kiépítéséhez. A 
program fő célja, hogy Borsodnádasd gyermekeinek, fiataljainak, és főként az idetelepült fiatal családoknak 
megmutassák ezeket a hagyományokat és értékeket, s a programok által bevonják őket a hagyományok 
ápolásába, tovább éltetésébe, lehetőséget teremtve, hogy kapcsolódjanak az iskolában vagy valamely civil 
szervezetnek, kulturális csoportnak ilyen irányú tevékenységéhez. Különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
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családokra, akiknek életviszonyai nem tették lehetővé a helyi identitást erősítő és egyéb más programokon 
való részvételt sem, illetve azon családok körében, ahol a családtagok nem ismerik e hagyományokat. A 
tervezett tevékenységek Borsodnádasd város civil szervezeteinek és egyesületeinek, valamint magán 
személyek hozzájárulása, illetve lakossági önkéntes munka alapján biztosított. A közreműködők bevonása 
során a megvalósító kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségi szempontok betartására is. A település 
közösségi életének sok színtere alakult ki. A város vezetése fontosnak tartja minden korosztály bevonását a 
közösségi életbe. 
Közösségi Ház: Az Önkormányzat a település művelődési házában minden évben megrendezi az „Idősek 
napját” mely rendezvényen műsorral, ebéddel kedveskedik a település idősebb lakosai részére. Ugyanitt 
kerülnek megrendezésre hagyományőrző programok, iskolai ünnepségek, a településen működő gyermek 
és felnőtt tánccsoportok, népdalkör, meghívott előadóművészek előadásai, valamint kulturális események. 
A báli szezonban a civil szervezetek biztosítják a közösségi életet. 
Közösségi élet színterei még a Helytörténeti Gyűjtemény, a Római Katolikus templom, a sportpálya, az 
iskolai sportpálya, a Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum, az Alsó-tó, a Petőfi téri kerthelység. 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
A településen aktív közösségi élet folyik. Konfliktusok nem merültek fel etnikai hovatartozás miatt, a 

közösségi életben a roma lakosság is tevékenyen részt vállal és részt vesz. 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)  
A helyi közösségre egyre inkább jellemző az összefogás. Minden évben önkéntes munka keretében 

szemétgyűjtést szervez a település, civilek közreműködésével, mely megmozgatja a település lakosságát. A 
település vezetősége a költségvetés szűkös anyagi kereteihez mérten évente egy-két alkalommal 
természetbeni juttatásként hideg élelmiszer csomagot juttat a rászorulóknak.  
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
 
Borsodnádasdon jelenleg a lakosok körülbelül 40 %-a tartozik a roma kisebbséghez. A romák 
számarányának növekedése különösen az utóbbi évtizedekben gyorsult fel. Ehhez hozzájárult, hogy 
létszámuk növekedésével párhuzamosan jelentősen csökkent a település nem roma népessége a 
természetes fogyás és az elvándorlás következtében.  
A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében 
Önkormányzatunk együttműködési megállapodások, munkatervek, támogatási szerződések keretében 
segíti felzárkóztatásukat. A HEP kidolgozásában mind a helyzetelemzés, mind a programtervezés és 
megvalósítás során bevonjuk a roma nemzetiségi önkormányzat képviselőit. A helyi nemzetiségi 
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
115-116. §-ai rögzítik. 
A helyi roma nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 
tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira. A 
helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot lát el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális 
önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a 
közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében. A 
helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 
végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Adathiány a roma és mélyszegénységben élők, 
valamint a közülük munka nélkül lévők számáról  

 Adatgyűjtés módjainak felkutatása, információszerzés 
az 1992. évi LXIII. tv-nek megfelelően 
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Nem minden munkanélküli regisztráltatja 
magát, motiválatlanság 

Tájékoztatás,információk elérhetővé tétele a 
támogatásokról, fekete munka visszaszorítása, 
munkaügyi központokba eljutás elősegítése 

Magas gyermekszám Felvilágosítás, tájékoztató előadások 
Fiatalkori bűnözés terjedése Fokozott rendőri jelenlét 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 
nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 
egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek 
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Borsodnádasdon a 
gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó 
intézményben, szakmai programban jelen van.  
 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy 
szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos 
gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos 
gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 
Borsodnádasd lakosságszáma lassan, de folyamatosan csökken. 2007-ben az állandó lakosok száma 3.484 
fő, 2012-ben ez a szám már csak 3.305 fő. 
Az állandó népességen belül a gyerek aránya viszonylag állandó, 20-21 %. 
2009-ben a 3.416 fős összlakosságon belül a 0-18 éves korosztály száma 700 fő (20%) 
2010-ben a 3.380 fős összlakosságon belül a 0-18 éves korosztály száma 715 fő (21%) 
2011-ben a 3.350 fős összlakosságon belül a 0-18 éves korosztály száma 693 fő (21%) 
A 0-18 éves korosztályon belül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma 
2011-ben 466 fő volt, ami a gyermekek 67 %. 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 
 
Korösszetétel tekintetében a város gyermekkorú lakossága egyre szűkülő alapot képez a korfán, ezzel 
szemben a 60 év feletti lakosok létszáma magas. A város lakossága fokozatosan öregszik, ami a 
jövedelemtermelő és jövedelemfogyasztó népcsoportok létszáma közötti különbség további szélesedését 
vetíti előre. A település vezetősége kiemelten kezeli a gyermekek helyzetét, az oktatatási intézmények 
fejlesztését, segítve ezzel a gyermekek helyben maradásának ösztönzését. A helyi ellátórendszer különféle 
támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a gyermekek nevelésében, és védelmet is biztosít. A 
helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység 
a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport intézményhálózaton keresztül (esetenként 
civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. 
Borsodnádasdon a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden 
gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában.  
A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek megfelelő 
ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület szakembereinek 
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objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt. A HEP során ezért a cél a jelzőrendszer 
tényleges, helyi működésének feltérképezése és esetleges hiányosságainak hatékony és mérhető orvoslása. 
A jelzőrendszer standardjainak hiányosságai és a környezettanulmányok szenzitív adatokra vonatokozó 
szabályozása helyi korrekciókat és odafigyelést kíván. 
A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 
meghatározni. 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   
 
A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos 
jelzései miatt maradnak rejtve. A gyermekvédelmi törvény alapján  definiált veszélyeztetettség olyan 
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Az 
észlelő-és jelzőrendszer célja feltárni a veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő 
felismerését, valamint azok megoldását. Feladata: figyelemmel kísérni a  Borsodnádasdon élő gyermekek 
szociális helyzetét, életkörülményeit, az életformákat , a közösségi viszonyokat, az ellátó intézményeket, 
illetve felismerni és feltárni a gyermekeket általában veszélyeztető okokat és információt nyújtani a 
megoldáshoz. 
A jelzőrendszer akkor tud hatékonyan működni, ha a jelzőrendszeri tagok a szociális szakmán belül 
kidolgozott és elfogadott egységes fogalmakat megismerik, használják és összehangolják a társszakmák 
képviselőivel. A veszélyeztetettség fogálmát a gyvt. definiálja, még a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyezet definiálása a köznevelési törvényben jelenik meg.  
A gyermekvédelmi munkában részt vevő szakemberek legjobb tudásuk szerint és a következő etikai elvek, 
normák betartásával járul hozzá a gyermekek jólétét szolgáló módszerek kialakításához és 
megvalósításához: 
- tiszteletben tartják a rábízott egyéniséget és gondoskodnak a méltósága, egyénisége, jogai megőrzéséről 
- előítélet mentesek korra, nemre és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi 
irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül 
- tiszteletben tartják a rábízottak magánéletét, a velük kapcsolatos bizalmas információkat 
 
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja , de feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.  
Borsodnádasdon a védelembe vettek aránya 2011. év kivételével nem nőtt. 2011-ben a védelembe vett 
gyermekek kiugróan magas száma a 2010. évben bevezetett iskolázatási támogatás intézményrendszeréhez 
kapcsolódik. Ha a gyermek tankötelezettségének nem tett eleget, az 50. igazolatlan hiányzást követően a 
jegyzői gyámhatóság a gyermeket védelembe vette, az iskoláztatási támogatás pedig felfüggesztésre került. 
A 30 gyermek közül 15 gyermek esetében a védelembe vételre az igazolatlan iskolai hiányzások miatt került 
sor. 
 
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 6 0 6 

2009 9 4 8 

2010 10 2 52 

2011 30 5 86 

2012 11 16 74 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi 

támogatása a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból 
történő kiemelésének megelőzése érdekében. Alanyi jogú, jövedelemhatártól függő ellátás, a család egy 
főre jutó jövedelme arányában állapítják meg, a vagyoni helyzet függvényében. 
Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: 
augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, 
illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény. 
 
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 301 7 3 0 0 

2009 404 9 4 1 2 

2010 444 12 4 1 0 

2011 466 14 4 1 0 

2012 468 12 4 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma a gazdasági válságot követően 
folyamatos emelkedést mutat. 2008. évhez képest ez a növekedés 64 %. Ez a szám fokozottan felhívja a 
mélyszegénységben élő gyermekekre a figyelmet. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

 
Borsodnádasdon a gyermek jogán járó helyi juttatás az óvodáztatási támogatás, melyben a 2009-es évben 
részesült a legtöbb szülő (32fő). Az óvodáztatási támogatás célja a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. Helyi rendelet 
alapján alkalommal természetbeni juttatásként ruhaneműt és cipőt vásároltunk a gyermekjóléti szolgálat 
közreműködésével az óvodás gyermekeknek 20 ezer forint értékben. A rendszeres óvodába járás – mely 
feltétele a további pénzbeli kifizetésnek – nem valósult meg, a nyári hónapokban az otthon lévő szülők 
nem járatják az intézménybe a gyermeket, emiatt a támogatás megszüntetésének aránya igen magas.   

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya  

 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges táplálékhoz. 
Ezért nagyon fontos az önkormányzat által - az óvodában és az általános iskolában - biztosított 
közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek térítésmentesen, a 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, illetve a három vagy több gyermekes családok gyermekei 50 %-
os térítési díjkedvezménnyel vehetik igénybe az étkezést.  
 2012-ben az iskolában naponta   251 gyerek közül 226 gyermek étkezett. Étkezési kedvezményben 207 
gyerek (az étkező gyerekek 92 %-a) részesült. Gyakorlatilag minden tanuló az igénybe vehető 
kedvezményhez hozzájutott. 
 2012. évben az óvodában a 93 gyermek közül napi átlagban 85 gyermek étkezett, ebből normatív 
kedvezménnyel 68 gyermek étkezett . (az étkező gyerekek 80 %-a) 
2012.évben a nyári gyermek-étkeztetés keretében összesen napi 180 adag meleg étel került kiadásra, 
amely 54 munkanapon keresztül összesen 5.670 adagot jelentett, 2.494.800.- Ft értékben. 
  
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
Településünkön nincs nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 



 40

Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet, a szegregációval veszélyeztetett 
településrészeken is megfelelőek a körülmények. Az e területeket vizsgálva megállapítható, hogy az óvodai 
nevelést ugyanolyan arányban veszik igénybe, mint az egyéb területeken élő családok.  

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

szolgáltatásokhoz való hozzáférése  
 
Bölcsőde valamint házi gyermekfelügyelet nem működik a településen.  
 

a) védőnői ellátás jellemzői  
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek 
száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 2 85 

2009 2 77 

2010 2 76 

2011 2 81 

2012 1 127 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A fenti táblázat adatai alapján a 2012-es évben jelentősen megnövekedett az egy védőnőre jutó gyermekek 
száma. Ezeken a számadatokon felül a védőnő ellátja még az óvodában és iskolában is a rendszeres 
ellenőrzéseket, valamint előadásokat tart. Ennek ellenére elmondható, hogy településünkön valamennyi 
gyermek hozzájut a védőnői szolgáltatáshoz. 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
A településen heti rendszerességgel  gyermek szakorvosi ellátás vehető igénybe, emellett a gyermekeket  
háziorvos is ellátja. A táblázat kitöltése emiatt nem reveláns.   
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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A 0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozóan a védőnők és a szülők és az óvoda kapcsolata 
során figyelemmel kísérik a gyermek fejlődését mely rögzítésre kerül. Szakértői vélemény alapján 
gyógypedagógus szakember végzi a fejlesztést. Fontos az óvoda fejlesztőpedagógusával való 
kapcsolattartás, az egyéni fejlesztés egyeztetése, folyamatos információ csere kialakítása. Az óvodai 
nevelés-gondozás során folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek fejlődését, azt dokumentálják. A 
gyermekről egészségügyi törzslapot vezet az óvoda melyen a valamennyi fejlődési területre vonatkozóan 
összefoglalja a gyermek adott fejlettségi szintjére vonatkozó megfigyelések tapasztalatait. 

 
4.3.3. Bölcsőde és családi napközi nem működik a településen  
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 90 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06 - 16 óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 10 munkanap 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 5 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 1 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
 
A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéshez a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő 
kiemelésének a megelőzéséhez. 
 
Borsodnádasd Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Borsodnádasdi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ intézményével biztosítja. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. 
 
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait önkéntesen vehetik igénybe a gyermekek és szüleik, vagy a 
jelzőrendszer jelzése alapján kerül sor a kapcsolatfelvételre, illetve a hatóság kötelezi a gyermeket, illetve a 
szülőt a szolgáltatás igénybe vételére. 
A szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes, az igénylőnek térítési díjat nem kell fizetnie . 
A gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma folyamatosan emelkedik. 
Az intézmény által gondozott gyermekek száma  
2012-ben:143 fő, ebből alapellátás keretén belül 111 fő 
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2011-ben: 149 fő, ebből alapellátás keretén belül 106 fő 
2010-ben: 106 fő, ebből alapellátás keretén belül 84 fő 
2009-ben72 fő, ebből alapellátás keretén belül 63 fő 
 
e) gyermekvédelem 
 
A Gyermekjóléti szolgálatnál leggyakrabban előforduló problémák: 
 anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 
 gyermeknevelési 
 gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézség 
magatartászavar, teljesítményzavar 
 családi konfliktus (szülők közötti, szülő-gyermek közötti) 
 szülők vagy a gyermek életvitele 
 szülői elhanyagolás 
 családon belüli bántalmazás 
 fogyatékosság, retardáció 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 
Krízishelyzet esetén Ózd Kistérség Többcélú Társulás - Kistérségi Gyermekjóléti Intézmény biztosítja a 
gyermekek számára az átmeneti gondozást. 

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

 
Az önkormányzat támogatja, sporttal foglalkozó helyi szervezeteket, sportegyesületeket, a 
sporttevékenységet is folyatató civil szervezeteket az általa fenntartott sportlétesítmények használatát 
biztosítja. Az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításáról 
gondoskodik.   
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv  
 
Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről szóló törvényi előírásokat figyelembe 
véve településünkön a gyermeki jogokkal összhangban történik a gyermekek iskolai étkeztetése.  
Ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma átlagosan évente 210 fő, de a tavalyi évben az 
önkormányzat minden általános iskolás tanuló részére ingyenesen biztosította a tankönyvet. (Forrás: helyi 
adatgyűjtés)  
Ingyenes tankönyvet kaphatnak:  
- a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók,  
- három vagy többgyermekes családban élő gyermekek,  
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők.  

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Oktatási Intézményünk nagy hangsúly fordít a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. Az első osztályos 
tanulók számára az első félévben, az óvodaihoz hasonló, kevésbé kötött időkereteket biztosítanak a tanulás 
során. Folyamatosan figyelik beilleszkedésük, tanulásuk, gondolkodásuk, fejlődésük alakulását. Gondok, 
problémák esetén a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottságok valamint a Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnő nyújt segítséget. A súlyos magatartási, 
beilleszkedési, zavarral küszködő tanuló, szakértői vélemény alapján a szülő egyetértése esetén, 
magántanulóként folytathatja tanulmányait. Az oktatási intézmény a családokkal szoros kapcsolatot tart 
fenn, a felmerülő közös problémák közös kezelése érdekében. Segítik a beteg, sérült és fogyatékos emberek 
iránti helyes attitűd kialakulását. Iskolánk és óvodánk épülete akadálymentesítve van így a fogyatékossággal 
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élő gyermekek közoktatási lehetősége biztosítva van. Az Önkormányzat fontos feladatának tartja az oktatási 
intézmények támogatását, a gyermekek megfelelő oktatási körülményeinek biztosítását. 

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

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
Az óvodai iskolai ellátás során nagy hangsúlyt, és figyelmet fordítanak intézményeink a hátrányos, 
halmozottan hátrányos illetve sajátos nevelési igényű gyermekek átlagostól eltérő fejlődésüknek 
felismerésére, és fejlesztésére. A sajátos nevelési igényű gyerekek habilitációját, rehabilitációját egy fő 
gyógypedagógus végzi. Az iskola a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokat szervez. BTM-es gyermekeknek felzárkóztató foglakozás 
keretében segít az iskola. 

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

iskolapszichológusok száma stb.)  
 
Iskolapszichológus nincs a tanintézményben, az Ózdi Nevelési Tanácsadó iskolapszichológusa havi 
rendszerességgel vehető igénybe kiegészítő szolgáltatásként. Az iskolában egy főállású gyógypedagógus 
végzi az SNI-s tanulók habilitációját, rehabilitációját. 

A korábbi években csak a 3 éves kort betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kellett 
előnyben részesíteni az óvodai felvétel során, míg 2014-től minden 3 éves gyermeknek kötelező óvodába 
járni.  

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 127 3 90 2 84 0 

2009 130 3 90 2 83 0 

2010 126 3 90 1 81 0 

2011 131 3 90 1 96 0 

2012 149 3 90 1 90 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  
Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  13 25 43 9 0 90 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma  0 0 0 0 0 0 

az intézménybe beíratott, 20%-
ot meghaladóan hiányzott 
gyermekek száma (az adott 
évből eltelt időszakra 

0 0 0 2 0 2 
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vetítetten) 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 3 4 9 3 0 19 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 

7 12 24 6 0 49 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésben történő részvétele 
jelentősen javult Magyarországon. A különböző okokra visszavezethető nagyobb mértékű hiányzás, ami 
településünkre is jellemző, a hátrányos helyzetű csoportok későbbi sikeres oktatási részvételére negatív 
hatással lehet. A nagyobb mértékű hiányzásokra vezethető vissza az óvodáztatási támogatás csökkenése is, 
hiszen az első alkalommal történő természetbeni juttatást követően a pénzbeli kifizetések további feltétele 
a rendszeres óvodába járás.  

2012 
A településen élő óvodás gyermekek, általános 
iskolás tanulók száma, eljárók száma      

Összese
n: HH HH % HHH HHH % SNI SNI % A településen élő óvodás és 

általános iskolás gyermekek, 
tanulók száma 346 272 78,39% 215 61,96% 10 2,88% 

Óvodába jár  90 65 72,22% 50 55,56%     

helyben 90 65 72,22% 50 55,56%     

eb
bő

l 

más 
telepü 
lésre 
eljáró 

5             

Alsó tagozatos (1-4.) 137 112 81,75% 89 64,96% 1 0,73% 

helyben 137 112 81,75% 89 64,96% 1 0,73% 

eb
bő

l más 
telepü 

lésre 
eljáró 

6 
        

Felső tagozatos (5-
8.) 119 95 79,17% 76 63,33% 9 7,50% 

helyben 119 95 79,17% 76 63,33% 9 7,50% 

ebből 

eb
bő

l más 
telepü 

lésre 
eljáró 

4        

Forrás: Helyi Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv 
Az iskoláskorú gyerekek  3,75%-a, 10 fő jár más település általános iskolájába. Ezek a következő települések: 
Járdánháza, Ózd, Borsodszentgyörgy. 
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A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas, ami a szociális ellátó 
rendszerre igen nagy terhet ró településünkön.  
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  

Általános iskola 
1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások száma napközis tanulók száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 139 127 266 30 11,3% 

2011/2012 139 112 251 30 12,0% 

2012/2013 137 119 256 30 11,7% 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma tanév 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 
összesen 

1-4 
évfolyamo

n 

5-8 
évfolyamo

n 
összesen db 

2010/201
1 7 6 13 0 0 0 1 

2011/201
2 7 5 12 0 0 0 1 

2012/201
3 7 5 12 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
Településünkön egy általános iskola működik, a tanulók létszáma évről évre csökken a város csökkenő 
lélekszáma miatt.  
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

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

tanév 

fő % 

2010/2011 33 100 

2011/2012 20 100 

2012/2013 19 100 
   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 



 46

Nem szaktanítást végző tanító 7 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 3 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 10 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 0 1 

Iskolaorvos 0 1 

Iskolapszichológus 0 1 

Kisegítő személyzet 1 0 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 
A közszolgáltatások elérhetősége  
A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés illetve a 
pályaválasztási tanácsadás ellátatlan. Társulási megállapodás keretében ezen szakszolgálati feladatok 
ellátását meg kell oldani.  
 
 

Közszolgáltatások Helyben 
Más településen, 

(km) 

Helyben, más településről 
kijáró szakember; 

hó/alkalom 
Ellátatlan 

szolgáltatás  
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X   
Általános iskolai 
oktatás 1-4. X   
Általános iskolai 
oktatás 5-8. X    
Alapfokú 
művészetoktatás X    

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 
Gyógypedagógiai 
tanácsadás  Ózd   
Korai fejlesztés és 
gondozás  Ózd  X 
Fejlesztő felkészítés    X 
Nevelési tanácsadás  Ózd   
Logopédiai ellátás X    
Pályaválasztási 
tanácsadás  

Ózd,munkaügyi 
központban  X 

Gyógytestnevelés X    
GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

Gyermekjóléti 
szolgáltatás X    
Bölcsőde    
Családi napközi    
Iskolai napközi X   
Házi 
gyermekfelügyelet     

GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK 
Családok átmeneti 
otthona     
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Forrás: Borsodnádasd Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve  
Alapfokú oktatási intézmény, óvoda és 1-8 osztályos általános iskola van a városban. Bölcsődei szolgáltatás 
Ózdon érhető el. Ellátatlan szolgáltatások: családi napközi, házi gyermekfelügyelet, fejlesztő felkészítés, 
pályaválasztási tanácsadás. A nevelési tanácsadás, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás csak Ózdon 
érhető el. 
Kompetencia eredmények 
 2008 2009 2010 2011 
Országos 
kompeten
cia-mérés 
eredmény
e 

Iskola 
átlaga  

Orszá
gos 

átlag 

Iskola 
átlaga 

Orszá
gos 

átlag 

Iskola 
átlaga 

HH 
tan
ulók 
átla
ga 

HH
H 

tan
ulók 
átla
ga 

Orszá
gos 

átlag 

Iskola 
átlaga 

HH 
tan
ulók 
átla
ga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Orszá
gos 

átlag 

Szövegértés 

6. 
évfolyam 

444,0
0 1500 500,0

0 1489 1304,
00     1483 1280,00      1418 

8. 
évfolyam   1579 487,0

0 1563 1581,
00     1583 1550,00      1523 

Matematika 

6. 
évfolyam 

419,0
0 1500 472,0

0 1484 1466,
00     1498 1252,00     1486  

8. 
évfolyam   1601 442,0

0 1605 1688,
00     1622 1635,00     1601  

 
A kompetencia eredményekről elmondhatjuk, hogy azok általában az országos szint alattiak, vagy néhány 
esetben megközelítik azt. Ugyanakkor a kistelepülések iskoláinak átlageredményeihez képest, a nyolcadik 
évfolyamon mutatott eredmények magasabbak. A hatodik évfolyamon az eredmények, mind a matematika, 
mind a szövegértés esetében, ebben az esetben is átlag alattiak. Az erre vonatkozó intézkedés szükséges, az 
intézmény  el is készítette a kompetencia eredmények javítására vonatkozó tervet. 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közszolgáltatások elérhetősége  
Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életbe való 
részvétele alacsony, olvasottság hiánya 

Közkönyvtár a fiatalok igényeinek megfelelően 
működjön, a fiatalok is részt vegyenek a könyvtári 
állomány alakításában, kulturális igényszint emelése  

Problémát jelent az egységes fogalomrendszer 
hiánya: a gyermekvédelem, az egészségügy a 
„veszélyeztetett gyermek” fogalmat használja, 
amelynek a megítélése számos szubjektív elemet 
takar és mást alkalmaznak a köznevelési 
intézmények 

Egységes fogalomrendszer kialakítása, 
együttműködés a gyermekvédelem, az egészségügy 
és a köznevelési intézmények között. A 
veszélyeztetett gyermek fogalmának objektív 
megítélése a meghatározás összehangolása 

Veszélyeztetetett gyermekek magas száma Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése, fejlesztése, humánerőforrás 
fejlesztése, szolgáltatásbővítés alternatív 
napközbeni ellátás formái, különösen sport, 
szabadidő-tevékenységhez kötődő, egyéni 
képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, 
szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játszóház, 
játszótérprogramok szervezése 
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. 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, 

így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott 
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez 
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, 
az anyaságot és terhességet is. 
Önkormányzatunk és intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában sajnos kevés adattal 
rendelkezett e szempontok és problémák tekintetében, ezért az elkövetkezendő években egyik fontos 
feladata lesz a HEP Fórumnak, hogy ezen a területen is felmérje a valós helyzetet. 
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében. 
Az EU Tanács 76/207/EGK, 79/7/EGK és a 86/378/EGK irányelvei foglalkoznak a nőkkel és a férfiakkal való 
egyenlő bánásmód megvalósításával. 
Helyi adatgyűjtésünk célja, hogy bemutassuk, az aktív korú lakosságból milyen arányban érinti a 
munkanélküliség, a képzettség hiánya és az esetleges hátrányos megkülönböztetés a nőket. 
Esélyegyenlőség akcióprogramunk céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak 
esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése, mind a férfiak, 
mind a nők számára.  
A mindennapok tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű 
távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. A nők között is 
kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők, a változó képzettségi követelmények; a 
pályakezdők, a szakmai tapasztalat hiánya; a gyeden, gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a 
munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A nők esetében a gyermekvállalás, mint legfőbb tényező a munkahelytől való távolmaradás tekintetében, 
nagymértékben rontja a munkaerőpiacra való visszatérés esélyeit. Társul ehhez az is, hogy a gyermekes 
anyukákat nem szívesen foglalkoztatják, mert a kisgyerekek általában sokat betegek. A nyugdíjkorhatár 
megemelésével nincsenek a fiatalabb korosztályú családokban a gyermekre vigyázás szempontjából szabad 
kapacitású nagymamák, nagypapák, hiszen még ők is aktív keresők. Ez hosszabb távon a nemzedékek 
eltávolodását is előrevetíti. Lényeges szempont az is, hogy egy nő, anya sokkal nehezebben tud a 
lakóhelyétől  távolabb elhelyezkedni dolgozni, mert a gyerekek óvodába, iskolába vitele, hazahozásuk 
sokszor rájuk hárul. Így természetesen nagyobb előny, ha helyben vagy a lakóhelyhez minél közelebb tud 
munkát vállalni. Ezért is szükséges egy-egy településnek minél több helyben biztosítható munkahelyet 
teremteni. Településünkön a nők számára sajnos szűkös foglalkoztatási lehetőség van. A gazdasági válság 
idején volt a településünkön a legrosszabb a nők foglalkoztatásának helyzete, mely az elmúlt években 
minimális javuló tendenciát mutat. Fontos feladata a település vezetésének a nők foglalkoztatási 
helyzetének megoldása. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
2008 993 997 n.a. n.a. 158 158 
2009 1071 984 n.a. n.a. 217 176 
2010 1076 990 n.a. n.a. 198 169 
2011 1076 982 n.a. n.a. 182 181 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés  
 
A munkanélküli nők aránya magas településünkön, 2011. évben már elérte a 18 százalékot. A nők számára 
kedvezőtlenebbek a településen a munkalehetőségek. Míg a férfiak az építőiparban, mezőgazdaságban el 
tudnak helyezkedni, a nők számára szűkebb az elhelyezkedési lehetőség. A nők munkanélküliségének 
javítására a gazdasági adottságok kihasználása jelenthet megoldást, valamint a település 
idegenforgalmának növekedése. A foglalkoztatottak számáról pontos adatok nem állnak rendelkezésre, 
számukat nehéz megbecsülni, mert sokan már kiestek az ellátórendszerből, vagy egyéb ellátásban 
részesülnek, fekete munkát végeznek, emiatt nincsenek regisztrálva.  
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
Borsodnádasdon foglalkoztatást segítő és képzési programok nincsenek, de a település 20-30 km-es 
körzetében biztosított a lehetőség az ilyen jellegű programokra, ezekről azonban nem rendelkezünk 
részletes információval. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Borsodnádasdon a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma viszonylag magas. A munkanélküliek 
iskolai végzettsége megoszlik, magasabb százalékban található középfokú végzettségűek száma a 
munkanélküli nők között.  

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

A foglalkoztatás területén lévő hátrányos megkülönböztetésre (pl. bérkülönbség) településünkön nem 
érkezett még panasz, bejelentés, és igazából nem is rendelkezünk ezzel kapcsolatosan információval, 
adattal, mint ahogy a nők iskolai végzettségével kapcsolatos elhelyezkedési esélyeiről sem. Ezen területek 
mindenképpen feltérképezésre várnak. 
A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok ellenőrzése, 
szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy a területtel 
foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

 
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.) 
 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 
ellátásokhoz való hozzáférés. A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok 
alapvetően rontják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges lenne a 0-3 éves 
korú gyermekek tekintetében a bölcsőde megléte. Borsodnádasdon azonban helyben már nincs a bölcsődei 
elhelyezésre mód, ilyenkor lehetőségnek marad az, hogy az anya vagy apa továbbra is otthon marad a 
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kicsivel. Valószínűleg több anyuka tudna visszatérni a munkába, ha helyben sikerülne megoldást találni a 
bölcsődés korú gyerekek elhelyezésére.  
Mindenképpen propagálandó és családbarát megoldási lehetőségnek bizonyulna, ha otthon végezhető 
munkát vagy részmunkaidős munkahelyet tudna biztosítani településünk is a gyermekes szülők, anyák 
számára.  Így anyagi lehetőségeik javulnának és maradna idő a családra, a gyerekekre is, ami a nevelésük, 
egészséges személyiségfejlődésük szempontjából nagyon fontos lenne, hiszen társadalmunk alapsejtje, 
bölcsője a család. 
 
Óvoda 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)23 
Általános iskola 
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai 
és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola 
fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni 
időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A család és nővédelmi gondozást az Eütv. 41.§-a rögzíti, melynek értelmében biztosítani kell a 
gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás, gondozás eszközeivel, a nők egészségvédelmét 
szolgáló intézkedésekkel. 
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja, a családtervezés, anya- és 
gyermekgondozás vonatkozásában, de mindenképpen szoros együttműködést igényel a családsegítő és a 
gyermekjóléti szolgálattal is. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyára és 
gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos 
ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 
formájában. Segítséget nyújtanak a családi és szociális juttatások megismerésében, valamint a hozzátartozó 
nyomtatványok, kérelmek kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 
alapvetően az iskolában kerül sor. A védőnői szolgálat hatékonyan végzi működését a gyermek és az anya 
védelmében. Biztosítva van településünkön a család- és nővédelmi gondozás. 
 

 
 

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

év védőnők száma 0-3 év közötti 
gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2008 2 150 75 

2009 2 155 78 
2010 2 156 78 
2011 2 134 67 
2012 1 119 119 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a 

kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő 
testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó 
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, 
ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. A fenti táblázatból láthatjuk, hogy 2012 
évtől egy fő látja el a védőnői szolgálatot településünkön, ezért az egy védőnőre jutó gyermekek száma 
ettől az időponttól másfélszeresére emelkedett. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. 
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 

törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló 

formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői 
hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, 
egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért helyi és országos szinten is. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy nincs szükség további propagandára, segítségnyújtásra. Fontos feladata 
minden intézménynek a nők tájékoztatása, illetve a társadalmi érzékenyítés minden lehetséges formájára 
(pl. felvilágosító programok az iskolában, terhesgondozáson; plakátok felhívó szerepe stb.) való felhívás az 
erőszak ellen. Településünkön nőket ért erőszak illetve családon belüli erőszakról nem történt bejelentés. 
(Forrás: helyi adatgyűjtés, körzeti megbízott) A körzeti megbízottal történő egyeztetés alapján 
megállapítható, hogy nem jellemző a családon belüli erőszak településünkön. 
 

 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)  
 
Nagyon fontos, hogy a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások lehetőségéről és elérhetőségéről 
mindenki tudomást szerezhessen. A krízishelyzetben lévő nők számára fontos tényező az idő, de a sokszor 
várólistával működő szállók nem tudnak azonnali segítséget nyújtani. Ezért fontos a megfelelő tájékoztatás 
az igények és a kapacitás összhangba hozása. Városunkban ez kiemelten fontos terület, hiszen helyben 
nincs anyaotthon, családok átmeneti otthona és egyéb krízishelyzetben segítséget nyújtó intézmény. A 
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település lakosait szükség esetén az Ózdi Gyermekek Átmeneti Otthona valamint a Családok Átmeneti 
Otthona látja el. 
Anyaotthon 1  db van a település 50 km-es körzetén belül. (B-A-Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ  
Nagybarca) 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
Annak ellenére, hogy a mindennapi életben és egyes szakmákban (pl. oktatás, egészségügy) az 
„elnőiesedés” tapasztalható, a közéletben, a politikában a nők kevésbé vannak jelen, mint a férfiak, pedig 
az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen az érdekképviselet. A nők részvétele a közügyekről való 
döntési mechanizmusban szolgálja leginkább a közös érdekeket. 
Ha az önkormányzati intézményeket vizsgáljuk, akkor 95 % a nők aránya.  
Településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. Ennek lehetőségét és az 
erre való igények felmérését a jövőben meg kell tenni. 

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

kezdeményezések 
 
A romák, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 
év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. A 
munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex programokkal 
lehet enyhíteni. 
Ennek oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: faluhelyen, a 
tanyavilágban még mindig tartja magát az a szemlélet, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a 
munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
Mellesleg nem elvetendő elmélet az, hogy a nők szerepe az anyaság, a család szempontjából az egyik 
legfontosabb hivatás. A mai nő számára lehetőség van a választásra elméletileg (anyagilag legtöbbször nem, 
mert az egykeresős családmodell nálunk nem élhető létforma), hogy anya vagy felső vezető legyen, de ez 
utóbbi viszont hazánkban a sajnálatosan csökkenő népességszámot nem fogja megállítani. 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi 
magát, és teljesen más életformába csöppen, ahol a gyermek áll a középpontban. Ezért az 
önkormányzatnak a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet 
kell teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is.  
 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Sok olyan nő van, aki nem jár rendszeres 
szűrővizsgálatra, ezért a nők körében még mindig 
vezető halálok a méhnyakrák, ill. az emlőrák 

Széleskörű tájékoztatás, reklámozás a 
szűrővizsgálatokkal kapcsolatosan, hogy minden nő 
legyen tisztában a szűrések elhanyagolásának 
egészségügyi következményeivel, védőnők ez irányú 
képzésének és a szűrés tárgyi feltételeinek 
biztosítása, lebonyolítása,a szűrésen való részvétel 
megszervezése, egészségügyi problémák kapcsán 
további segítségnyújtás 
 

Sok olyan család van, ahol problémát jelent a várt 
gyermek kelengyéjének, ellátásához szükséges 
tárgyi eszközeinek beszerzése 

Rászorult családok felkutatása, igények, 
szükségletek felmérése, börzék, adományozási 
lehetőségek, felajánlások meghirdetése és ezek 
lebonyolítása, begyűjtött adományok tárolása, 
szortírozása a családok szükségletei szerint,  
adományok eljuttatása a rászorult családoknak 
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A nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban nem 
állnak rendelkezésre releváns adatok  

Adatgyűjtés a különböző statisztikai mutatók nemek 
szerinti megoszlásáról a helyi partnerek 
bevonásával,  adatelemzés, problémafeltárás a nők 
esélyegyenlőségének tekintetében, 
a kötelező adatszolgáltatások áttekintése után 
rövid, -és középtávú adatgyűjtési és elemzési terv 
készítése 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  
 
Általában akkor beszélünk öregségről, ha a szervezet biológiai visszafejlődése, hanyatlása megindul, és ha a 
felnőttkori társadalmi szerepek betöltése nehezedik. Nincs egységes definíció a szakirodalomban az 
öregségről, általában 70 év felett tekintik az embereket öregnek. 
Az öregedés fontos társadalmi állomása a nyugdíjkorhatár, az az életkor, amely jogosulttá tesz valakit arra, 
hogy a munkából visszavonuljon és a továbbiakban a korábbi munkájával szerzett járadékából éljen. A 
munkájából, kereső tevékenységéből visszavonult ember általában öregedőnek tekinti magát. Noha nagyok 
az egyéni különbségek, az életkor általában meghatározó. Az öregséggel kapcsolatos megfigyelhető 
szabályszerűségek annál nagyobb valószínűséggel érvényesek az idősek csoportjaira vagy egyes öregekre, 
minél előrehaladottabb az életkoruk. A kevésbé idősek között még sok a viszonylag kedvező jelenség, a 
korhoz képest fiatalos vonás, ezek később inkább kivétellé válnak. 
Idős korosztály jellemzői: csökken a személyes fogyasztás (nemcsak a mennyisége, hanem a milyensége is 
megváltozik), emelkedik a közületi fogyasztás (egészségügyi, szociális, speciális lakások iránti szükséglet).   
Az öregség két módon is szembetűnővé válik: az egészséges idős emberek nagyobb társadalmi aktivitásán 
át, valamint a bajban lévő idősek gondjainak nagyobb nyilvánossága révén. Megjelenésének mindkét oldala 
társadalmi probléma is . Az öregek megoldatlan ügyei és bajai politikai feszültségeket okoznak,  gazdasági 
terhet jelentenek, aktivitásuk pedig új szituációkat teremt, a különböző intézmények számára 
alkalmazkodási feladatokat képez:  
 
- a társadalom kénytelen szembenézni az öregséggel 
Korábban a öregség elsősorban a család, a közösség vagy a vallási felekezet gondja volt.  Az átlagos 
élettartam növekedésével és a fizetésből, munkából élő városi lakosság számának gyarapodásával vált 
általános problémává az időskor anyagi feltételeinek biztosítása. A jelenlegi életfeltételeknek megfelelően a 
nukleáris család típusa vált uralkodóvá, amely, ha együtt él az idős emberrel, ezt legtöbbször kényszernek 
érzi. A közösség és a felekezetek részvétele az öregek helyzetének fenntartásában pedig intézményesedett 
és elszemélytelenedett formát ölt, a rokonsági, szomszédsági vagy gyülekezeti kapcsolatok ebből 
mindinkább kivonódtak. 

- az öregség egyre többe kerül a társadalomnak 
Az időskorú lakosság megfelelő egészségügyi és szociálpolitikai ellátása egyre nagyobb pénzösszeget 
emészt fel. Nagyon sokba kerül a szociálpolitikai ellátás és elég sok pénzt visznek el a nyugdíjak és járulékok 
is. A demográfiai adatok szerint hazánkban a következő 10 évben a kronológiailag, biológiailag idős 
népesség nagyarányú emelkedésére kell számítani. Ez várhatóan fokozott terhet ró, az amúgy is telített 
szociális és egészségügyi ellátó rendszerre. 
 
- az öregség mint gazdasági erő 
Az időskorúak jelentős részének birtokában egyre nagyobb pénzügyi, gazdasági erőforrások vannak. 
Pénzmegtakarítások, ingatlanok, értékek halmozódtak fel az idős populációban, s az idős emberek félnek 
ezekhez nyúlni, ezeket inkább biztosítéknak tartják. A mai társadalmakban tehát a beteg, elszegényedett és 
elmagányosodott öregek mellett kisebb-nagyobb arányban módos öregek is élnek. 
 
- az öregek társadalmi elégedetlensége nő 
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Az öregek ma elégedetlenebbek körülményeikkel, mint korábbak bármikor voltak. Nőtt ugyanis az idősek 
igényszintje önmagukkal és körülményeikkel szemben. Az idős ember önmegvalósításra törekszik, ezért 
nem hajlandó elfogadni, hogy életszínvonala csökken, egészsége megromlik. A mai társadalomban 
problematikusabb az öregség elfogadása. 

- fokozódó eltávolodás idősek és fiatalok között 
Ma az idős ember és a fiatal felnőtt korosztály között a társadalmi távolság megnőtt. Az értékek, normák, 
cselekvésminták egész rendszere más a mai nemzedékben. Egyre nagyobb nehézség öregek és fiatalok 
együttélése a családban is. 

- növekvő társadalmi és politikai aktivizálódás az öregek körében. 
A társadalom befolyásos rétegeiben az öregek többsége ragaszkodik a hatalomhoz. Az idősek politikai 
aktivitása sokszor növeli a nemzedékek közötti ellentétet. 
 
- növekvő mobilitás, fogyasztás, aktivitás az idősek körében. 
A viszonylag egészséges, mozgékony öregek többet utaznak, közlekednek, szórakoznak, többféle 
szolgáltatást vesznek igénybe, mint régen. Nő a fogyasztói aktivitás körükben. A fokozódó fogyasztás 
felhalmozódott erőforrások felhasználása révén valósul meg. 

- az öregek növekvő értéktermelése 
A mai öregkorosztályban a produktivitás is számottevő és mindinkább nő. Egyre több az alkotóképes idős 
művész, tudós, szakmunkás. 

- erősödő küzdelem az öregség tünetei és szövődményei ellen 
A korán megkezdett  megelőző  felkészülés az, ami eredményesen segíti elő az egészséges és fiatalok 
fizikum és személyiségállapot fenntartását. Idős korban aztán különösen nagy jelentőséget kap ez a tudatos 
törekvés. 
 
A társadalom igyekszik tenni valamit az idősekért, a szociálpolitikai erőfeszítések zöme velük kapcsolatos, 
igyekeznek megszervezni az öregek gondozását. Nagyon nehézkesen halad előre az idős emberek 
társadalmi integrációja, kevés előrelépés történik az idősek és a fiatalok közötti kommunikáció elősegítése 
terén. Az idősek közösségi integrálása helyett inkább az idősek napközi otthona a jellegzetes megoldás, ami 
szociálpolitikai gondolkodás szintjén talán könnyít a helyzeten, de az öregek elkülönülését fokozza. 
 
Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy 
véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélhetésének biztosítása érdekében 
törvényt alkotott társadalombiztosítási nyugellátásról. A törvény célja, hogy a biztosítottak és 
hozzátartozóik részére nyújtandó társadalombiztosítási nyugellátásokat – figyelemmel a magán 
nyugdíjrendszerre is – egységes elvek alapján szabályozza. 
A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése az állam feladata. A 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség, megrokkanás, megrokkanással járó baleset esetén a 
biztosított részére, elhalálozása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást 
biztosít. 
A szociális jogok az Alaptörvényben rögzített állampolgári jogok körében a gazdasági, szociális, kulturális 
jogok nagy csoportjába tartoznak. Ennek megfelelően az állam köteles a megélhetésükhöz szükséges 
ellátást nyújtani mindazon állampolgárok számára, akiknek megélhetése öregség, betegség, rokkantság, 
özvegység, árvaság, vagy önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség miatt nem biztosított. 
A szociális jogokat az állam a társadalombiztosítás útján és a szociális igazgatás  és szociális intézmények 
fenntartása által garantálja.  
A város népességének összetételében az időskorúak aránya,- az országos átlagnak megfelelően- emelkedő 
tendenciát mutat. A népesség korösszetétele az idősebb korcsoport felé tolódik. A 60 éven felüliek aránya 
és az öregedési index igen magas. Az idősödés társadalmi és gazdasági probléma, kihívás a szociális 
ellátórendszernek is. A nyugdíjban részesülők között igen magas az egyszemélyes háztartások 
száma.(Forrás: helyi adatgyűjtés) A településen házi segítségnyújtás biztosított az igénylők számára, 
valamint bentlakásos idősek otthonával is rendelkezik a város. 
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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 475 679 1154 
2009 471 659 1130 
2010 450 632 1082 
2011 442 607 1049 
2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az adatelemzés mutatja, hogy milyen magas számú településünkön a nyugdíjasok száma. A vizsgált 
időszakban számuk csökkenő tendenciát mutat, de a település lakosságához viszonyított aránya még így is 
jelentős, a lakónépesség közel egy harmada részesül nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, a nemek 
tekintetében itt is a nők vezetnek a vizsgált időszak minden évében. Ellátatlan időskorú lakosról nincs 
tudomásunk.  

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

64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

fő fő % 
2008 647 0 0% 
2009 657 0 0% 
2010 635 0 0% 
2011 622 0 0% 
2012 607 0 0% 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját 
otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. Településünkön a  nappali ellátás 2008-ban 
megszűnt, jelenleg nincs ilyen ellátási forma, társulási formában Ózd látja el az ilyen irányú igényeket.  
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 
2009 1 
2010 1 
2011 1 
2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. Településünkön egy fő részesült ebben az ellátásban az elmúlt években. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, 
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. 
pontot. 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
A gazdasági válság kezdetét követően nőtt az idősebb munkanélküliek száma, munkáltatók a 

munkahelyeken történő megszorítások során nemcsak a fiatalabb hanem az idősebb korosztály elbocsátása 
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mellett is döntött. A nagy arányú munkanélküliség hatására országosan is, az ország Észak-keleti régióiban 
még inkább csökkent az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetősége. Az 55 év feletti korosztály 
foglalkoztatási mutatói a statisztikák szerint Észak-Magyarországon a legrosszabb. A Közép-Magyarországi 
régióhoz viszonyítva több mint tíz százalékkal rosszabb a foglalkoztatási arány.  
 
Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatása (2000-2011) 

Mutató/dime
nzió 
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2.5.1.1. Az 55–64 
évesek 
foglalkoztatási 
rátája, % 21,9 23,5 25,6 29,0 31,1 33,0 33,6 33,1 31,4 32,8 34,4 35,8 
Nemek szerint                         

férfi 32,8 34,1 35,5 37,9 38,4 40,6 41,4 41,7 38,5 39,9 39,6 39,8 
nő 13,1 14,9 17,6 21,8 25,0 26,7 27,1 26,2 25,7 27,0 30,1 32,4 

Régiók szerint                         

Közép-
Magyarország 28,0 29,6 31,9 34,9 39,3 42,6 40,4 39,4 39,3 40,7 39,9 41,2 

Közép-
Dunántúl 19,0 21,3 26,3 32,6 33,2 34,0 35,6 34,9 30,8 31,9 33,8 37,3 

Nyugat-
Dunántúl 27,4 30,9 32,5 32,8 33,4 34,6 38,0 38,6 33,6 35,7 36,7 36,5 

Dél-Dunántúl 17,9 18,4 19,2 22,7 25,7 27,7 28,5 25,7 21,9 26,9 32,4 32,6 

Dunántúl 21,3 23,3 26,0 29,5 30,9 32,2 34,1 33,1 28,8 31,5 34,3 35,5 

Észak-
Magyarország 16,0 16,4 19,8 24,6 23,5 23,5 27,6 27,8 26,9 27,5 29,8 30,1 

Észak-Alföld 16,7 17,0 18,1 24,6 25,7 26,3 27,8 26,6 26,5 27,3 28,7 31,0 

Dél-Alföld 21,1 23,7 23,5 23,2 25,3 28,4 28,0 30,3 29,3 28,6 32,5 34,5 
Alföld és Észak 17,9 19,1 20,5 24,1 24,9 26,2 27,8 28,2 27,5 27,8 30,3 31,9 

 
Munkaerőpiaci esélyegyenlőség 2000-2011: 
 
Régiók szerint 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Közép-
Magyarország 8,7 8,0 7,3 7,3 8,9 8,5 7,9 8,7 8,0 7,8 8,9 8,2 

Közép-Dunántúl 10,6 9,5 10,0 10,7 10,3 10,8 11,4 11,4 9,9 9,6 10,4 11,4 

Nyugat-Dunántúl 9,8 7,5 8,5 8,7 9,6 9,4 9,4 10,5 10,6 9,2 10,4 10,9 

Dél-Dunántúl 10,4 9,1 8,0 8,7 9,4 9,7 8,8 8,2 10,0 10,1 12,1 10,8 

Dunántúl 10,3 8,8 8,8 9,4 9,7 10,0 9,9 10,0 10,1 9,6 11,0 11,0 

Észak-
Magyarország 10,0 9,6 9,4 9,9 9,6 9,6 9,5 9,4 9,8 9,4 10,8 9,4 

Észak-Alföld 9,1 9,6 9,7 10,0 9,3 9,6 10,0 8,7 9,6 10,0 11,4 11,3 

Dél-Alföld 9,0 8,3 7,3 8,3 8,9 8,3 8,3 7,8 9,0 8,9 9,9 10,4 

Alföld és Észak 9,4 9,2 8,9 9,5 9,3 9,2 9,3 8,6 9,5 9,4 10,8 10,4 

Korcsoport szerint                         
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15–19 4,9 4,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,2 1,8 1,8 1,9 1,9 

20–24 18,1 16,4 17,2 16,3 15,0 14,3 14,8 15,0 14,4 13,4 14,7 13,7 

25–29 20,9 20,6 19,4 20,8 23,6 22,2 21,4 21,9 23,7 21,7 23,1 22,0 

30–34 20,6 19,5 18,0 19,0 20,6 19,6 19,9 19,0 19,6 19,6 19,8 20,3 

35–39 18,0 18,8 18,0 19,2 20,0 18,7 18,9 17,9 18,3 20,9 21,4 20,4 

40–44 15,2 13,9 13,7 14,2 15,7 16,4 14,7 15,5 18,3 16,2 19,1 19,8 

45–49 9,9 9,6 9,0 10,8 10,4 11,6 11,1 10,5 11,9 11,9 16,1 15,7 

50–54 6,1 4,9 4,9 5,8 6,2 6,6 7,3 7,5 8,8 8,7 10,9 10,8 

55–59 1,6 1,5 1,4 1,8 1,9 3,0 2,6 2,7 2,4 2,7 4,1 4,6 

60–64 évesek 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 
Forrás: KSH 
A fenti táblázat alapján szembetűnő a munkaerőpiaci esélyegyenlőség területi valamint korcsoport 

szerinti egyenlőtlensége is.  
 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 
Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei 
közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
A város idősebb korosztályát egyik oldalon a tevékeny időskor jellemzi, a másik oldalon problémát jelent az 
inaktivitás, érdektelenség, és a betegségek halmozódása. Helyi civil szervezeteink döntő részét az idősebb 
korosztály hozta létre és tevékenyen részt vesznek a város közösségi életében. Sok idősebb ember a 
kertjében, otthon tevékenykedik.  
A városban magas a civil szerveződési kedv, jelentős számú civil szervezet működik, melyek jól 
együttműködnek a helyi önkormányzattal. A civil szervezetek segítik az önkormányzat értékmegóvó, 
közösségépítő tevékenységét. A jövőben fontos feladat a civil szervezetek, valamint a köztük és az 
önkormányzat közötti együttműködések megerősítése, a fejlesztésekben való részvételük ösztönzése. 
Borsodnádasdon jelenleg 19 civil szervezet van bejegyezve. A szervezetek elsősorban a kultúra, a 
közművelődés és a sport területén működnek. 
Az idősek foglalkoztatását támogató programok településünkön nincsenek, ezt a hiányt a jövőben pótolni 
kell.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály 
sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Az országos elemzések is azt mutatják, hogy más korcsoporthoz 
képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és tartós munkanélküliek száma, ezért 
intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. pályázatokkal, foglalkoztatás segítő 
programokkal.  
Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett panasz, jelzés az Önkormányzathoz. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 
 
Az önkormányzat igyekszik eleget tenni minden kötelező feladatának és emellett önként vállalt 
intézkedések lehetőségét is megvizsgálja, hogy különös figyelemmel legyen az idősek irányába. Ezt tükrözi a 
szépkorúak köszöntése, a 70 év felettiek karácsonyi csomagokkal való megajándékozása. 
Alapvető célunk az idős korosztály tekintetében az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással 
kivédhető a feleslegessé válás érzése és nem kevésbé jelentős az idősebbek élettapasztalata során szerzett 
szellemi, szakmai tőkéjük átörökítése sem az utódoknak. 
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Az idősebbeknél a fent említett változások és jellemzőik miatt a velük való stratégiák speciálisak, 
körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre szabottan, a kapacitást figyelembe véve és mégis 
hatékonyan. A személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, 
együttműködés biztosítja. Erre fokozottan szükség van, mert sajnos az utóbbi évek statisztikája azt mutatja, 
hogy településünkön is megnőtt az idősek ellen elkövetett bűnesetek száma. Ezek leginkább lopás, csalás 
bűntettében nyilvánultak meg, és főként az egyedül élő idős emberek sérelmére követték el. 
Önkormányzatunknak ezért fokozottan gondoskodnia kell a koruk miatt már eleve esendőbbé vált idősek 
anyagi segítségén kívül a bűnözéstől történő megóvásukra is. A folyamatos figyelemfelkeltésen, 
felvilágosításon, felhíváson túl, szükség van megfelelő technikai riasztórendszerek, térfigyelők, telefonos 
segítséghívó rendszerek meglétére és kiépült közvilágításra is, melyek segítségével javíthatjuk az idősek, 
egyedülállók biztonságérzetét.  
 
Településünkön az idősek napközbeni ellátása nem biztosított, az átlagéletkor növekedése miatt a jövőben 
mindenképp tervezni kell az idősek ellátásának lehetséges formáival. 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya, azon belül is a nőké. Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, 
keringési zavarok, szív- és érrend- szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is 
jelen vannak. Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási 
képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a 
depresszió és a demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, 
különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia. 
Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési minta, de 
kimondható, hogy van egészséges öregedés. Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem 
azért, mert idősek. Az idősödéssel mindinkább az "5 I"-vel lehet számolni orvoslásban, ápolásban, 
gondozásban egyaránt. Ezek: immobilitás (mozgásképtelenség), instabilitás (állásképtelenség vagy 
probléma), intellektuális hanyatlás, az iatrogénia (az egészségügyi ártalmak) és az inkontinencia (vizelet-, 
széklettartási problémák).  
Azt, hogy az idősek hogyan élik meg ezt a helyzetüket, nagymértékben függ a társadalom, és az őket 
körülvevő szűkebb környezet nyújtotta életkörülményektől, a velük szemben tanúsított magatartástól. 
Sokszor nehezíti a helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak. Máshol laknak, máshol dolgoznak vagy 
a megélhetési gondok miatt több mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idős családtaggal való 
törődésre. Ennek következményeként megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti 
igény, ami jelentős kihívások elé állítja az önkormányzatokat.  
Az idősek által igénybe vehető alapszolgáltatás keretein belül a településen az étkeztetést, házi 
segítségnyújtást az Önkormányzat biztosítja a Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül. Szakosított 
ellátás településünkön a Borsodnádasdi Idősek Otthona, mely 45 fő teljes körű ellátását tudja biztosítani. 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) alapelve kimondja, hogy az 
önkormányzatok kötelesek gondoskodni a területükön élők ellátásáról. 
Az Szt. alapján az időseket támogató szociális ellátások : időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, 
méltányossági ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, közgyógyellátás 
- alapellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő 
szolgáltatás, falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás   
- szakellátások:     nappali ellátás - idősek klubja,  
 átmeneti elhelyezés – időskorúak gondozóháza 
 tartós gondozás biztosítása -   idősek otthona  

 
Az időskorúak gondozásának formái településünkön: 
Városunkban a Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtó szolgálata végzi az 
érdemi munkát az idősek gondozásában 6 fővel, 54 időskorú ember gondozásával. Kapacitásuk sajnos sem 
fedi le az igényeket és krízis helyzet esetén a gyors beavatkozásra nincs lehetőség a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás hiánya miatt. 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - 
szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
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Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak:  
 azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, 

és róluk más nem gondoskodik, 
 azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik 

állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, 
de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

 azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak. 

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.  
Településünk hosszabb távú feladatai közé tartozik felmerülő igény esetén az idősek klubjának 
megszervezése, mely olyan nappali ellátást nyújtó intézmény, ami az igénybevevők részére szociális, 
mentális és közösségi szolgáltatásokat nyújt. 
Elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja lehetőséget 
nyújt megfelelő életkörülmény, életminőség biztosítására, amelyeket az igénybevevők otthonukban nem 
kaphatnak meg. A szolgáltatást azok vehetik igénybe, akik mindennapi életük nehézségeinek leküzdésére itt 
megoldást találnak, szabadidejüket hasznosan és értelmesen tölthetik. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
 

A település egyik célja az idősebb korosztály bevonása a kulturális, közművelődési programokba, hogy 
csökkentésék az idősek elszigetelődését, elhagyatottságát. A Közösségi Ház Programok szervezését 
szorgalmazza, melyek az idősebb korosztály érdeklődését is felkeltik. Az elmúlt években egyre több 
program lehetőséget biztosít az Önkormányzat a lakosság részére, mely érték növekedése jelzi, hogy a 
város vezetése fontosnak tartja a lakosság kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését.   
Az Önkormányzat minden évben megrendezi az „Idősek Napja” rendezvényt, a Város napját, a Jövő 
Borsodnádasdjáért Egyesület a Családi Napot, mely rendezvényen nagy létszámban vesznek részt az 
idősebb korosztályból is. Településünkön tervezi egy modern könyvtári szolgáltatás kiépítését, melybe 
lehetőséget biztosít az idősek számára a művelődési szolgáltatások hozzáféréséhez.  
 
c) idősek informatikai jártassága  
 
 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

Összes megkérdezett Számítógépet használni tudók 
száma Internetet használni tudók száma 

év 

fő fő % fő % 
2008 100 26 26,0% 14 14,0% 
2009 100 30 30,0% 20 20,0% 
2010 100 31 31,0% 24 24,0% 
2011 100 39 39,0% 35 35,0% 
2012 100 41 41,0% 40 40,0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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Az idősebb korosztály körében egyre többen jártasak az informatikában. A megkérdezettek negyven 
százaléka jártas, használ számítógépet. Egyre többen mutatnak érdeklődést az internet világa iránt, 
barátságokat szerezhetnek, régi ismerősökkel vehetik fel a kapcsolatokat.  
Igényfelmérést kell végeznünk, hogy az idősebb korosztály szükségesnek érzi-e az ilyen jellegű programok 
szervezését, esetleg tanfolyam indítását, mely kifejezetten az idősebb korosztály informatikai tudását 
hivatott fejleszteni. Amennyiben az adatgyűjtés eredménye arra enged következtetni, hogy az idősebb 
korosztály informatikai jártassága messze elmarad a többi korosztályétól, de van igényük az ismeretek 
elsajátítására, akkor megoldási javaslatokat kell tenni a probléma megoldása érdekében. 

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

 
Az idősebb korosztályt megcélzó programok közül kiemelkedő az Idősek napja és az Idősek napi bál, melyre 
minden nyugdíjas korú helyi lakost meghívunk. Helye: Közösségi Ház. Heti rendszerességgel tartanak 
összejövetelt a Közösségi Házban az idősek által létrehozott klubok, mely foglalkozások a tevékeny időskor 
szellemében telnek. Az idősebb korosztály a város egyéb rendezvényein is részt vállal a szervezés, 
lebonyolítás, részvétel tekintetében, mint pl. a Családi nap, a Szüreti felvonulás, karácsony előtt az Adventi 
forgatag rendezvényei, de kártya-klub, dalkör és asszonykórus is működik a településen. Az idősebbek 
számára a Polgármesteri Hivatal  ügyintézői tájékoztató előadást tartottak az igénybe vehető 
szolgáltatásokról, támogatásokról, a házi orvosok az időskori betegségekről, valamint meghívott 
természetgyógyász és szakorvos az időskor problémáival kapcsolatosan.  
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az 50 év feletti munkanélkülieknek a száma magas, 
munkába állásuk nehéz, esélyegyenlőségük a koruk 
miatt sérül 

Képzések, továbbképzések felkutatása, távmunka, 
részmunkaidő vállalásának lehetősége, potenciális 
helyi munkaadók feltérképezése, megkeresése, lelki 
segítségnyújtás, „hasznosság” érzésének erősítése, 
munkába állás sikeresebbé tétele 

Demográfiai adatok szerint a következő 10 évben 
számottevően nő az idős népesség aránya, ami 
fokozott terhet jelent a szociális és egészségügyi 
ellátórendszerre helyi szinten is 

 Ellátásfejlesztés az egészségügyi és szociális 
feltételek javítása érdekében, humán erőforrás 
helyzet-, és igényfelmérés, kapacitástérkép 
készítése a településen,  együttműködés kialakítása 
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az idős emberekért tevékenykedő szolgáltatókkal, 
egyesületekkel, klubokkal, civil és egyházi 
szervezetekkel 

Idős, egyedül élő emberek gyakran válnak a 
bűnözők áldozataivá 

Idősek személyes környezetének, otthonának 
védelmét szolgáló intézkedések bővítése, térfigyelő 
kamerák felszerelése, közvilágítás fejlesztése, 
bűnmegelőzés és áldozatvédelem 

Az idősek informatikai jártassága még nem kielégítő 
szintű, ezért az információhoz jutásuk is 
akadályozott 

Igény esetén informatikai tanfolyamok szervezése, 
informatikai eszközök hozzáférhetővé tétele, 
internethasználat oktatás (művelődési ház és 
könyvtár, civil szervezetek, oktatási intézmények, 
felnőttoktatási partnerek bevonása) 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. A 
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan kevés rendelkezésre álló  statisztikai adat van, amelyek alapján pontos 
képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk 
során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 
szükségletek alapján tervezzük. Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell 
megküzdeni.  A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

év megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 100 176 

2009 92 162 

2010 83 147 

2011 216 n. a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy a nappali ellátás hiánya miatt nincs a településen. Az erre 
vonatkozó igényeket is fel kell tárni a jövőben. 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
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A fogyatékos személyek társadalmi helyzete 
 „A jogszabályok a törvény előtti jogegyenlőséget ugyan biztosítják, de nem teremtik meg automatikusan az 
esélyegyenlőséget. A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embereknek joga van az 
akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését.  
Az előítéletességen túl a fogyatékosok helyzetét nehezíti még az akadálymentesség hiánya. „ A környezeti 
akadálymentesség sem szűkíthető le rámpákra, a küszöbmentességre és a széles liftajtókra, sokkal inkább 
mindannak a fizikai és szellemi hozzáférhetőségét jelenti, ami körülvesz bennünket a világban, ami lehetővé 
teszi a test és a szellem szabad mozgását. Jelenti a közlekedés, az utazás, a tanulás, a munka, a napi 
ügyintézés, a sport, a kultúra, a szórakozás, a magánélet, a szabadidő eltöltése során élvezett teljes 
szabadságot és önállóságot, valamint az információk legszélesebb értelemben vett hozzáférhetőségét.”  
A munka világa is számos kihívás elé állítja a fogyatékos embereket.  
Sok alapítvány és közhasznú szervezet segíti a fogyatékosok mindennapi életét és társadalomba való 
beilleszkedésüket.  
Az állami beavatkozás eszközei a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására 
Jogi szabályozás 
Anyagi támogatás 
Kedvezmények 
Tárgyi feltételek széleskörű biztosítása 
Védő munkahelyek létrehozása 
Foglalkoztatás esetén kedvezmény a munkáltató számára 
A fogyatékos személyeket megillető sajátos jogok 
Környezet 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. 
Kommunikáció 
A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű 
információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, 
valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. 
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
A fogyatékos személy számára az e törvényben meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző 
fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférést. 
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az 
önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást 
nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. 
Közlekedés 
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - 
beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 
biztonságos igénybevételre. 
A közlekedésében jelentősen akadályozott fogyatékos személy közlekedését - az indulási helytől a 
célállomásig történő - szállítást végző hálózat működtetésével is lehet biztosítani. 
Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön 
jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. 
Támogató szolgálat, segédeszköz 
A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő 
támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt.  

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

közfoglalkoztatás) 
 
Településünkön a fogyatékkal élő lakosságról kevés adat áll rendelkezésre, ennek oka, hogy számuk alig éri 
el az összlakosság 1%-át. (Forrás: helyi adatgyűjtés). 
A településen a fogyatékkal élők foglalkoztatási lehetőségeiről felmérés nem készült, helyi adatgyűjtés 
alapján elmondható, hogy foglalkoztatásukkal kapcsolatos problémáról megkeresés nem érkezett az 
Önkormányzathoz. Településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos, de élnek köztünk 
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vakok és siketnémák is. A fogyatékosság hátterében több tényező bonyolult kölcsönhatása állhat, ilyenek 
lehetnek például a testi, pszichológiai, szociális, kulturális vagy örökletes tényezők. A fogyatékkal élők 
legnagyobb részének megélhetési forrása az alacsony összegű rokkantnyugdíj, a fogyatékossági támogatás, 
járadék vagy segély. Ezen ellátások azonban számukra igen szűkös megélhetést biztosítanak. A tartós 
egészségügyi problémával, valamint a fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen 
behatároltak. Ez a probléma azonban az ország egészére nézve megoldásra vár. 

 
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma, de 
meg kell vizsgálni a lehetőséget, hogy fogyatékos személy is foglalkozatásra kerüljön a rendszerben.  

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Hátrányos megkülönböztetésről nem érkezett bejelentés a fogyatékosok foglalkoztatásával kapcsolatban.  
A munkáltatók segítik a fogyatékos munkavállalók beilleszkedését. (Forrás: helyi adatgyűjtés) 
Ilyen információk beszerzése rendkívül nehéz, hiszen az érintettek nem hozzák a hátrányos 
megkülönböztetést nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek. 
Az adatgyűjtést ezért célszerű strukturált interjú módszerével végezni, melynek keretében a település 
jegyzőjét, - vagy az általa kijelölt személyt-, a település szociális részlegének vezetőjét, ügyintézőjét, a 
családsegítő szolgálat vezetőjét, a fogyatékos személyek részére ellátást nyújtó szociális intézmény 
vezetőjét és a fogyatékosok érdekképviseletét ellátó helyi szervezet vezetőjét célszerű megbízni. Felmérési 
szempontok: a fogyatékos emberek hány %-a foglalkoztatott, milyen akadályait látja a fogyatékos 
személyek foglalkoztatásának, milyen a munkáltatók viszonya a fogyatékos emberek alkalmazásához, egyéb 
munkaerőpiaci akadályok.  

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Településünkön igénybe vehető önálló életvitelt támogató szolgáltatások: étkeztetés házhoz szállítással, 
házi segítségnyújtás. Városunk intézményeinek és közszolgáltatóinak jelentős része akadálymentesített. 
Ilyen többek között az általános iskola, óvoda, mindkét háziorvosi körzet, Polgármesteri Hivatal, 
fizikoterápiás rendelő, Központi konyha, és az idei évben az átadásra kerülő új Szociális Alapszolgáltatási 
Központ is. 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A településen fogyatékkal élő személyek részére természetbeni ellátásairól, kedvezményeiről teljes körű 
felvilágosítást és segítséget nyújtanak az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai. A 
szociális alapszolgáltatás keretein belül az önkormányzat étkeztetést, házi segítségnyújtást és 
családgondozást biztosít.  
Az alábbiakban felsoroljuk és röviden ismertetjük azokat az ellátási formákat, amelyeket jogszabályok 
biztosítanak a fogyatékkal élő személyek számára.  
Ellátási formák: 
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A 
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel 
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 25. 
életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, 
rokkantsági járadékra jogosult. 
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
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2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően 
vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősül 
 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
Aktuális jogszabályok: 
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
7.3.1. Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Városunk intézményeinek és közszolgáltatóinak jelentős része akadálymentesített. Ilyen többek között az 
általános iskola, óvoda, mindkét háziorvosi körzet, Polgármesteri Hivatal, fizikoterápiás rendelő, Központi 
konyha, Gyógyszertár és az idei évben átadásra kerülő új Szociális Alapszolgáltatási Központ is 
akadálymentesített lesz. Mozgáskorlátozott parkolók is lettek kijelölve a településen, melyek segítik a 
mozgásukban korlátozott személyek közlekedését. 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Ma már kötelező, jogszabályi előírás az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az építésügyi hatóság 
feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban 
általános elvárásként jelenjék meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
Az önkormányzat tulajdonát képező középületek egy része akadálymentes. A pályázatok során mindig 
kiemelten szerepet kap az épületek akadálymentesítése, mely a fogyatékkal élők akadálymentes 
közlekedését segíti. Akadálymentes épületek: iskola, óvoda, orvosi rendelők, fizikoterápiás rendelő, 
Polgármesteri Hivatal.  
 

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

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a fogyatékkal élők számára felmerülő 
problémáira. A település kulturális életébe bevonja a fogyatékkal élőket is.  

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről településünkön nem készült felmérés. A helyi információgyűjtés 
alapján minimális az akadálymentesített munkahelyek száma, ez azzal magyarázható, hogy településünkön 
a kis létszámú fogyatékkal élők jelentős része nyugdíjas korú vagy kisgyermek. 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A településen akadálymentes parkolók lettek kialakítva a mozgásukban korlátozottak részére. A hatályos 
jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás már akadálymentesített környezet biztosításával   kell  
történjen. Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 
gondoskodnunk kell az akadálymentes hozzáférés biztosításáról. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
Településünkön helyi szolgáltatás a fogyatékos személyek számára, a Mozgáskorlátozottak Borsodnádasdi 
Csoportja (1980), amely a mozgáskorlátozottak érdekképviseletét hivatott szolgálni. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az ellátásra szoruló 
nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a rendszerbe. Van megfelelő 
szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy számára nem hozzáférhető pl. az 
akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen elérhető szolgáltatás, de a célcsoport tagja vagy 
saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat szerint a fogyatékos személy helyett döntő család 
elhatározásából a szolgáltatást nem veszi igénybe, még akkor sem, ha az a fogyatékos személy 
életminőségét lényegesen javítaná. Minden ilyen esetben annak feltárása fontos, hogy a szolgáltatás és a 
szolgáltatást igénylő milyen okból nem tudott egymással segítő kapcsolatba kerülni 
 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen élő fogyatékkal élők számáról  és 
helyzetéről kevés információ 

Az adott célcsoport feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel foglalkozó 
intézményekkel, az egészséges emberek 
érzékenyítése az irányukba 

Egészségügyi szűrővizsgálatokon való megjelenés 
számukra nehezebben valósítható meg, mely 
tovább ronthatja helyzetüket 

Az adott célcsoport tájékoztatása, kapcsolatfelvétel 
az egészségügyi intézményekkel, egyeztetés, 
utaztatásuk megszervezése. 

A fogyatékos személyek foglalkoztatási 
lehetőségeiről nincs kellő információ, adatok 
hiányában valószínűsíthető, hogy a munka 
világában sérül az esélyegyenlőségük 

Adatgyűjtés, helyzetelemzés során a helybeli 
munkalehetőségek feltérképezése, a munkaadók és 
a lakosság érzékenyítése a célcsoport iránt, olyan 
honlapok propagálása, ahol fogyatékkal élőknek  is 
hirdetnek munkát 

A fogyatékkal élők körében az egyedüllét, 
elszigeteltség tovább rontja helyzetüket, hosszú 
távon testi-lelki problémák okozója lehet az 
izoláltság 

Felderíteni az ilyen problémával küzdő embereket, a 
fogyatékkal élők szemléletváltása,  családtagoknak 
segítségnyújtás a  társadalomba való 
beilleszkedésük sikere érdekében 

. 

 

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.) 
 
Civil szervezetek, alapítványok: 
- Mozgáskorlátozottak Borsodnádasdi Csoportja (1980) mozgáskorlátozottak érdekképviselete 
- Magyar Vöröskereszt Borsodnádasdi Csoportja 2003  
- Magyar Rákellenes Liga Borsodnádasdi Alapszervezete 2011 
- Borsodnádasdi Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány 1995 – kulturális rendezvények segítése 
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- Keresztény Családok Jövőjéért Alapítvány 2001 
- A Jövő Borsodnádasdjáért Egyesület 2005 – közösségépítés, kulturális programokhoz való kapcsolódás, 
szervezés 
- Borsodnádasdi Polgárőr Egyesület 2005  
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1936  
- Borsodnádasdi Természetjárók Baráti Köre 1996 – kirándulások szervezése 
- Botcsinálta Komédiások Színtársulat 2005  - nyugdíjas színjátszó csoport 
- Furulya szakkör- VIVA együttes  
- Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum – kerékpár, íjászat, sportolási szabadidős tevékenység 
- Montázs mazsorett csoport –tánckultúra fejlesztése 
- Mű-vész  Hely 1996 – amatőr alkotó csoport 
- Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2001  - nyugdíjasok hasznos időtöltése 
- Négy Évszak Irodalmi Kör 2007 – nyugdíjasok hasznos időtöltése 
- Borsodnádasdi Labdarúgók Sportegyesülete 1910 – labdarúgó bajnokságok szervezése 
- Harangvirág Klub – cigány klub, felzárkózás elősegítésére 

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

 
A településünket jól működő partnerség jellemzi a civil szektorral, az egyházzal és a roma nemzetiségi 
önkormányzattal. A nemzetiségi önkormányzattal karöltve támogatja önkormányzatunk a hagyományok 
őrzését, nagy hangsúlyt fektetve az oktatás és a gyermekek támogatására. Az egyházi szektorral való 
kapcsolatát is jó együttműködés jellemzi. A nemzetiségi önkormányzat a hátrányos helyzetű gyermekek 
támogatásában vállal kiemelkedő szerepet. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásához nyújt támogatás, 
nemzetiségi pályázatokkal támogatja az gyermekeket.  
 
Minden évben támogatást nyújt az önkormányzat az egyházi és civil szervezeteknek, mely szervezetek 
aktívan részt vesznek a város életében, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, pályázati 
lehetőségek kiaknázásában, a rendezvények forrásteremtésében. 
 
A for-profit szervezetek településünkön közéleti tevékenységet folytatnak, az egészségügyben dolgozók 
(háziorvosok, fogorvos) tevékenységük az esélyegyenlőségi feladatellátására irányul. Figyelik és jelzik a 
fokozott odafigyelést igénylő elhagyott idősek, elhanyagolt gyermekek észlelését. 
 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek.  A személyes, valamint az online kapcsolattartás, az egyes 
esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a programtervezet 
véleményezésére koncentrálódott. A honlapon az elfogadott esélyegyenlőségi koncepció a továbbiakban 
hozzáférhető lesz, így az esélyegyenlőségi intézkedéseket széles körben megismerik és biztosított lesz a 
megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
Az alábbiak segítenek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének (HEP IT) elkészítésében 
nyújtanak segítséget. A most következő táblázatok részletezik és pontosan kifejtik a 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet 2. számú mellékletében megadott, csak címszavakban leírt tartalmakat. Ezután található a 
rendeletben meghatározott formátumú összegző tábla, majd a megvalósításhoz szükséges információk. 
Végül a legitimációt tartalmazó zárófejezetet találhatjuk meg. 
A fentiekre tekintettel a HEP IT négy részből áll: 
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők. 
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető. 
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben rögzítettek 
biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség érdekében 
tervezett tevékenységek. 
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz. 

1. A HEP IT részletei 

Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendeletében a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szól. Meghatározza a tartalmi és formai elemeket, a szükséges adatok 
mennyiségét, minőségét és az adatgyűjtés időintervallumát. 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Adathiány a roma és 
mélyszegénységben élők, valamint a 
közülük munka nélkül lévők számáról  

 Adatgyűjtés módjainak felkutatása, 
információszerzés az 1992. évi LXIII. tv-
nek megfelelően 

Nem minden munkanélküli 
regisztráltatja magát, motiválatlanság 

Tájékoztatás,információk elérhetővé 
tétele a támogatásokról, fekete munka 
visszaszorítása, munkaügyi központokba 
eljutás elősegítése 

Magas gyermekszám Felvilágosítás, tájékoztató előadások 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Fiatalkori bűnözés terjedése Fokozott rendőri jelenlét 

Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális 
életbe való részvétele alacsony, 
olvasottság hiánya 

Közkönyvtár a fiatalok igényeinek 
megfelelően működjön, a fiatalok is részt 
vegyenek a könyvtári állomány 
alakításában, kulturális igényszint 
emelése  

Gyermekek 

Problémát jelent az egységes 
fogalomrendszer hiánya: a 
gyermekvédelem, az egészségügy a 
„veszélyeztetett gyermek” fogalmat 
használja, amelynek a megítélése 
számos szubjektív elemet takar és mást 
alkalmaznak a köznevelési intézmények 

Egységes fogalomrendszer kialakítása a 
gyermekvédelem, az egészségügy és a 
köznevelési intézmények között.  
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 Veszélyeztetetett gyermekek magas 
száma 

Gyermeklétszámhoz igazodó 
intézményhálózat 
működtetése, fejlesztése, 
humánerőforrás fejlesztése, 
szolgáltatásbővítés alternatív napközbeni 
ellátások bevezetése különösen sport, 
szabadidő-tevékenységhez kötődő, 
egyéni képességeket fejlesztő, családi 
nevelést segítő, szülő-gyermek 
kapcsolatot erősítő játszóház, 
játszótérprogramok szervezése 

Az 50 év feletti munkanélkülieknek a 
száma magas, munkába állásuk nehéz, 
esélyegyenlőségük a koruk miatt sérül 

Képzések, továbbképzések felkutatása, 
távmunka, részmunkaidő vállalásának 
lehetősége, potenciális helyi munkaadók 
feltérképezése, megkeresése, lelki 
segítségnyújtás, „hasznosság” érzésének 
erősítése, munkába állás sikeresebbé 
tétele 

Demográfiai adatok szerint a következő 
10 évben számottevően nő az idős 
népesség aránya, ami fokozott terhet 
jelent a szociális és egészségügyi 
ellátórendszerre helyi szinten is 

 Ellátásfejlesztés az egészségügyi és 
szociális feltételek javítása érdekében, 
humán erőforrás helyzet-, és 
igényfelmérés, kapacitástérkép készítése 
a településen,  együttműködés 
kialakítása az idős emberekért 
tevékenykedő szolgáltatókkal, 
egyesületekkel, klubokkal, civil és egyházi 
szervezetekkel 

Idős, egyedül élő emberek gyakran 
válnak a bűnözők áldozataivá 

Idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése, térfigyelő 
kamerák felszerelése, közvilágítás 
fejlesztése, bűnmegelőzés és 
áldozatvédelem 

Idősek 

Az idősek informatikai jártassága még 
nem kielégítő szintű, ezért az 
információhoz jutásuk is akadályozott 

Igény esetén informatikai tanfolyamok 
szervezése, informatikai eszközök 
hozzáférhetővé tétele, internethasználat 
oktatás (művelődési ház és könyvtár, civil 
szervezetek, oktatási intézmények, 
felnőttoktatási partnerek bevonása) 

Nők 

Sok olyan nő van, aki nem jár rendszeres 
szűrővizsgálatra, ezért a nők körében 
még mindig vezető halálok a 
méhnyakrák, ill. az emlőrák 

Széleskörű tájékoztatás, reklámozás a 
szűrővizsgálatokkal kapcsolatosan, hogy 
minden nő legyen tisztában a szűrések 
elhanyagolásának egészségügyi 
következményeivel, védőnők ez irányú 
képzésének és a szűrés tárgyi 
feltételeinek biztosítása, lebonyolítása,a 
szűrésen való részvétel megszervezése, 
egészségügyi problémák kapcsán további 
segítségnyújtás 
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Sok olyan család van, ahol problémát 
jelent a várt gyermek kelengyéjének, 
ellátásához szükséges tárgyi eszközeinek 
beszerzése 

Rászorult családok felkutatása, igények, 
szükségletek felmérése, börzék, 
adományozási lehetőségek, felajánlások 
meghirdetése és ezek lebonyolítása, 
begyűjtött adományok tárolása, 
szortírozása a családok szükségletei 
szerint, adományok eljuttatása a 
rászorult családoknak 

 

A nemek esélyegyenlőségével 
kapcsolatban nem állnak rendelkezésre 
releváns adatok  

Adatgyűjtés a különböző statisztikai 
mutatók nemek szerinti megoszlásáról a 
helyi partnerek bevonásával,  
adatelemzés, problémafeltárás a nők 
esélyegyenlőségének tekintetében, 
a kötelező adatszolgáltatások áttekintése 
után rövid, -és középtávú adatgyűjtési és 
elemzési terv készítése 

A településen élő fogyatékkal élők 
számáról  és helyzetéről kevés 
információ 

Az adott célcsoport feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó intézményekkel, az egészséges 
emberek érzékenyítése az irányukba 

Egészségügyi szűrővizsgálatokon való 
megjelenés számukra nehezebben 
valósítható meg, mely tovább ronthatja 
helyzetüket 

Az adott célcsoport tájékoztatása, 
kapcsolatfelvétel az egészségügyi 
intézményekkel, egyeztetés, utaztatásuk 
megszervezése. 

A fogyatékos személyek foglalkoztatási 
lehetőségeiről nincs kellő információ, 
adatok hiányában valószínűsíthető, hogy 
a munka világában sérül az 
esélyegyenlőségük 

Adatgyűjtés, helyzetelemzés során a 
helybeli munkalehetőségek 
feltérképezése, a munkaadók és a 
lakosság érzékenyítése a célcsoport iránt, 
olyan honlapok propagálása, ahol 
fogyatékkal élőknek  is hirdetnek munkát 

Fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élők körében az 
egyedüllét, elszigeteltség tovább rontja 
helyzetüket, hosszú távon testi-lelki 
problémák okozója lehet az izoláltság 

Felderíteni az ilyen problémával küzdő 
embereket, a fogyatékkal élők 
szemléletváltása,  családtagoknak 
segítségnyújtás a  társadalomba való 
beilleszkedésük sikere érdekében 

 
 
 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

A roma és mélyszegénységben élők, 
valamint a közülük munka nélkül lévők 
számának feltérképezése 

Önkormányzat, roma nemzetiségi 
önkormányzat, alapszolgáltatási központ, 
munkaügyi kirendeltség,  oktatási és 
egészségügyi intézmények, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 Boldogabb gyermekkort – családtervezés 
okosan 

Védőnő, oktatási intézmények, háziorvos, 
családgondozó, szakorvos, civil szervezetek, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester  
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Értelmes elfoglaltságot az ifjúságnak – a 
fiatalkori bűnözés ellen. 

Önkormányzat, rendőrség, polgárőrség, 
oktatási intézmények, civil szervezetek, 
munkaügyi kirendeltség, valamint a 
tájékoztatásban minden helyi szervezet, 
intézmény,célcsoport 
Felelős: Polgármester 

 

Motiváció erősítése  a munka irányába 

Önkormányzat, roma nemzetiségi 
önkormányzat, civil szervezetek,  intézmények, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Kulturális igényszint növelése 

Közösségi Ház és Könyvtár, pedagógusok, 
önkéntes fiatalok (animátorok), roma 
nemzetiségi önkormányzat, helyi 
adományozók, vállalkozók, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Egységes fogalomrendszer kialakítása a 
gyermekvédelem, az egészségügy és a 
köznevelési intézmények között 

Óvoda, iskola intézményvezetői, gyermekjóléti 
szolgálat, védőnő, háziorvos, roma 
önkormányzat 
Felelős:  

Gyermekek 

Gyermeklétszámhoz igazodó 
intézményhálózat 
működtetése, fejlesztése, humánerőforrás 
fejlesztése, szolgáltatásbővítés 

Polgármester, jegyző, oktatási intézmény 
vezetője, gyermekjóléti szolgálat, civil 
szervezetek, képviselő-testület, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Hasznosság érzésének erősítése, munkába 
állás sikeresebbé tétele 

Munkaügyi központ, családsegítő, helyi 
munkaadók, vállalkozások, civil szervezetek, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Ellátásfejlesztés az egészségügyi és szociális 
feltételek javítása érdekében 

 Egészségügyi intézmények, orvosok, 
családgondozók, önkormányzat, helyi 
vállalkozók, egyesületek, civil és egyházi 
szervezetek, célcsoport  
Felelős: Polgármester 

Az idősek bűnözéstől való megóvása, 
áldozatvédelem 

Rendőrség, polgárőrség, Polgármester, 
lakosság, civil szervezetek, önkéntesek, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Idősek 

NETNagyi program – informatika jártasság 
érdekében 

Közösségi Ház és könyvtár, pedagógusok, 
önkormányzat, civil szervezetek, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Prevenciós szemlélet erősítése, 
szűrővizsgálatok biztosítása 

Védőnői szolgálat, Népegészségügyi intézet, 
Háziorvosi szolgálat, Önkormányzat, a szűrést 
végzők, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Adományok gyűjtése, börzék szervezése, a 
hátrányos helyzetű várandós kismamák 
támogatására 

Védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, az 
érintett családok, felajánlók, művelődési ház, 
vállalkozók, civilek, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Nők 

A nők esélyegyenlőségének felmérésére 
vonatkozó hiányos adatok begyűjtése 

Polgármester, Jegyző, önkormányzat dolgozói, 
intézményvezetők, a civil szervezetek, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

Információ gyűjtés a fogyatékkal élők 
számáról, helyzetéről  

Önkormányzat dolgozói, családsegítő szolgálat, 
háziorvosi szolgálat, védőnő, iskola, óvoda, 
fogyatékkal élők egyesületei, célcsoport 
Felelős: Polgármester 
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Egészségügyi szűrővizsgálatokra történő 
utaztatás megszervezése 

Családgondozók, civil szervezetek, célcsoporttal 
foglalkozó szervezetek, egyesületek, védőnői 
szolgálat, intézményvezetők, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

Fogyatékos személyek foglalkoztatását és 
életminőségét javító ellátások biztosítása 

Fogyatékkal élők egyesületei, munkaügyi 
központ, intézményvezetők, önkormányzat 
dolgozói, civil szervezetek, vállalkozók, 
családsegítő szolgálat, célcsoport 
Felelős: Polgármester 

 

Elszigeteltség, izoláltság megszüntetése a 
fogyatékkal élők körében 

Megvalósításban, kivitelezésben részt vevő 
szakemberek, intézményvezetők, 
önkormányzat dolgozói, civil szervezetek, 
célcsoport 
Felelős: Polgármester 

 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák sikeresen felzárkóznak. Iskolázottságuk magasabb fokú lesz, 
előtérbe helyezve a szakképesítést, mellyel nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és 
lehetőséget kapnak a fokozatos és egyenlő foglalkoztatási integrációhoz, reintegrációhoz.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális 
helyzetük javításához, a segítségnyújtás kiemelt célja pedig a munkavállalásra ösztönzés, illetve a 
munkahelyteremtés legyen,  mellyel növelhetik saját maguk és családjuk életszínvonalát. Fontos a 
szegregációval veszélyeztetett területek megszűnjenek és mindenki egyenlő javakkal, esélyekkel 
folytathassa életét.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek vonatkozásában is, hogy nyugalomban élhessenek, egyetlen 
gyermeket se érjen hátrány vallása,  bőrszíne, és semmilyen más tulajdonsága miatt, valamint kiemelten 
fontos, hogy ne legyen éhező gyermek és gyermekszegénység. 
Fontosnak tartjuk a gyermekek korai fejlesztését, oktatásuk, egyéni és csoportos szabadidős tevékenységeik 
támogatását, fokozott figyelemmel a délutáni, kora esti és nyári programokra, amelyek értelmes 
elfoglaltságot nyújtanak számukra, megelőzve ezzel kallódásukat. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek nehézségeire, legjellemzőbb problémáira, egészségi állapotuk 
javítására, elmagányosodásuk megelőzésére, közösségi programokon való részvételük támogatására, külső 
kapcsolataik erősítésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a helyi munkavállalásukat támogató beavatkozásokat. Különösen 
odafigyelünk  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjának elősegítésére, autonómiájának elfogadására 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1. Romák és mélyszegénységben élők 

1.Intézkedés címe: A roma és mélyszegénységben élők, valamint a közülük munka nélkül lévők 
számának feltérképezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Adathiány a fenti célcsoport számáról és munkanélküliségi, foglalkoztatási  
arányáról 

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

-hivatalos adatok alapján valós kép kialakítása a fenti célcsoport    
életkörülményeiről, 
- ezáltal a beavatkozások irányának meghatározása, megoldások keresése 
- életkörülmények javítása, foglalkoztatottság növelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-munkacsoportok megalakulása  
– célcsoport felmérése - adatgyűjtés a statisztikai, munkaügyi és kérdőíves 
felmérés alapján, 
-  adatok feldolgozása, 
-  beavatkozások, intézkedések meghatározása, kidolgozása 

Résztvevők és 
felelős 

-roma nemzetiségi önkormányzat, alapszolgáltatási központ, munkaügyi 
kirendeltség, oktatási és egészségügyi intézmények, célcsoport 
Felelős:  polgármester 

Partnerek munkaügyi kirendeltség, oktatási és egészségügyi intézmények, helyi vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. június 30. 
-egy év az adatgyűjtésre, utána folyamatos   
2014. június  30. felülvizsgálat 
 

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

-pontos információk, valós helyzet ismerete az adott célcsoport vonatkozásában, 
-segítségnyújtás, konkrét problémákra megoldások, 
 -adott célcsoport életkörülményeinek javulása, munkanélküliségük arányának 
csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-hiányos adatok,  kérdőívek nem érkeznek vissza, felmérés eredménytelen,  
-széleskörű tájékoztatás, esélyegyenlőség propagálása 

Szükséges erőforrások rövid és közép távon humán, technikai, hosszabb távon pályázatok 
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2. Intézkedés címe:  Motiválás a munka irányába 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát a munkaügyi 
kirendeltségeken, így nincs pontos adat a munkanélküliek valós számáról 

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

-rövid távú cél: hivatalos adatok alapján valós kép kialakítása a fenti 
célcsoportról, regisztráltak számának növekedése, munkaügyi központba eljutás 
elősegítése  
-középtávú cél: lehetséges beavatkozások, intézkedések meghatározása, képzési 
lehetőségek, célcsoport érdekeltté tétele, feketemunka visszaszorítása 
-foglalkozatottak számának növekedése, életkörülmények javulása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-program megszervezése, tájékoztatás, fórumok tartása, információk elérhetővé 
tétele a lehetséges támogatásokról 
-a beavatkozások, intézkedések meghatározása, a nem regisztrált 
munkanélküliek elérése,  
-képzési  lehetőségek felkutatása, ajánlása, képzéseken való részvétel ösztönzése 
 

Résztvevők és 
felelős Önkormányzat, roma nemzetiségi önkormányzat, civil szervezetek, célcsoport 

Partnerek Résztvevők és felelős, oktatási intézmények, helyi és környékbeli vállalkozók, 
munkaügyi szervek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 1 év, majd igény szerint folyamatos 
 

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

-regisztráltak számának növekedése   
-feketemunka arányának csökkenése   
-foglalkoztásba bevonhatók számának emelkedése  
-statisztikai adatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-motiválatlanság, feltételek hiánya, nincs támogató vállalkozó 
-széles körű tájékoztatás, helyi vállalkozók motiválása 

Szükséges erőforrások -emberi és technikai, az utazáshoz anyagi erőforrás 
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3. Intézkedés címe: Értelmes elfoglaltságot a ifjúságnak – a fiatalkori bűnözés ellen  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élő iskoláskorú vagy iskolából kikerült fiatalok céltalanul 
az utcákon, tereken töltik szabadidejüket, sokszor bandákba verődve 
éjszakába nyúlóan, ami a fiatalkori bűnözés melegágya.   

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

-értelmes elfoglaltságok megismerése a fiatalok körében 
-a bűnözés visszaszorítása, a település közrendjének javítása 
-a lakosság biztonságérzetének növelése 
-becsületes állampolgárok nevelése, leendő önkéntesek kinevelése, közösséghez 
tartozás erősítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-felvilágosító, tájékoztató programok  
-szülők, pedagógusok bevonása a programba  
-fiatalok bevonása a szervezésbe 
-sport és egyéb rendszeres programok szervezése (gitár, foci, szabadidőklub) 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, rendőrség, oktatási intézmények, a tájékoztatásban minden helyi 
szervezet, intézmény, célcsoport 

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint civil szervezetek, Közösségi Ház, polgárőrség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. június 30.   
2015. június 30.  
programok bevezetését követően folyamatos 

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

-kallódó, csellengő gyermekek számának csökkenése, -szabadidő hasznos 
eltöltése,  
-közösségi életben való részvétel 
-esélyegyenlőség megvalósulása 
 -adott célcsoport életminőségének javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-érdektelenség, motiváció hiánya, információ nem ér el a megszólítottakhoz, 
széleskörű tájékoztatás, felhívás  

Szükséges erőforrások humán, technikai, helyiség biztosítása, szükséges anyagi erőforrásokhoz 
támogatók 
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4. Intézkedés címe: Boldogabb gyermekkort – családtervezés okosan 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élők és romák körében jellemző a sok gyermek vállalása, 
anyagi háttér nélkül. A gyermekek ellátásához nem elegendő a családi pótlék 
és a GYES. A családtervezést alig ismerik, illetve ha már nem terveznek több 
gyermeket, akkor is vállalják, sokszor felelőtlenül. 

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

-családtervezés megvalósítása – felelősségvállalás erősítése 
-szegregációval veszélyeztetett területek felszámolása  
-hosszú távon, egészségesebb, kiegyensúlyozottabb generáció  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-célcsoport felmérése, stratégia kidolgozása 
-felvilágosító előadások, tájékoztatók – már iskolás korúaknak is 
-baba-mama programok – csecsemők és kisgyermekek higiéniája, napi 
gondozása, egészséges táplálása, különleges igényei (szakemberek bevonásával) 
-egészségre nevelés a családban (családi programok) 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnő, háziorvos, szakorvos, családgondozó, célcsoport 
 

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint oktatási intézmények, civil szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. június 30.  
2015. június 30.  
2018. június 30. 

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

- pontos információk a családokról, mely jó kiindulási alap a tervezéshez 
-halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkenése 
-továbbtanulási mutatók javulása   
-folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, adatbázisok aktualizálása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-adatok nem érkeznek be, érdektelenség,   
-megfelelő széleskörű tájékoztatás, információ nyújtás  

Szükséges erőforrások Humán, tárgyi és technikai erőforrások, helyiség biztosítása 
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2. Gyermekek  
 

1. Intézkedés címe:  Kulturális igényszint növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hátrányos helyzetű fiatalok körében a könyvtár látogatottsága, valamint az 
olvasottság szintje alacsony.  

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

-hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életbe való bevonása, olvasottság, 
alapműveltség növelése  
-a könyvtárak a szolgáltatásaik révén elősegítsék a hátrányos helyzetű rétegek 
beilleszkedését a társadalomba 
-a könyvtárakról negatív kép megváltoztatása, otthonos környezet kialakítása,  
-rendezvények szervezésébe való bevonása, véleményük kikérése 
-ha a fiatalok aktívan részt vesznek a könyvtári programok szervezésében, 
jobban a sajátjuknak érzik majd és később is visszatérnek 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- kölcsönös bizalom megteremtése a fiatalokkal, feltérképezni a fiatalok igényeit,  
-értékteremtő, pozitív hatású szolgáltatások nyújtása,  
-könyvtárosok képzése a  fiatalok bevonásának lehetőségeiről 
-olvasótábor, olvasóklub szervezése, Kamasz-sarok kialakítása, internet, hangos 
könyvek 

Résztvevők és 
felelős Közösségi Ház és Könyvtár, pedagógusok,  

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint önkéntes fiatalok (animátorok), helyi 
adományozók, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. június 30.- program kialkítása 
2015. június 30. – programok működése, ezt követően folyamatos 
 

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

-esélyegyenlőség megvalósulása a szabadidő hasznos eltöltése közben, közösségi 
élet növekedése,  
-folyamatos odafigyelés a gyermekekre, programok, érdeklődés, motiváltság 
biztosítás, tájékozottságuk nő 
-tapasztalatok folyamatos rögzítése, naplóvezetés,  
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-motiválatlanság, nincs információ, tárgyi feltételek hiánya, nincs támogató 
vállalkozó 
-családokkal a személyes kapcsolatok erősítése, családok bevonása, tájékoztatás, 
helyi vállalkozók motiválása (reklámozás) 

Szükséges erőforrások -humán és technikai, a szükséges anyagi erőforrásokhoz támogató szervezetek,  
pályázatok 
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2. Intézkedés címe:  Egységes fogalomrendszer kialakítása a gyermekvédelem az egészségügy és a 
köznevelési intézmények között 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekvédelem, az egészségügy a „veszélyeztetett gyermek” fogalmat 
használja, amelynek a megítélése számos szubjektív elemet takar és mást 
alkalmaznak a köznevelési intézmények 

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

Egységes fogalomrendszer kialakítása, együttműködés a gyermekvédelem, az 
egészségügy és a köznevelési intézmények között. A veszélyeztetett gyermek 
fogalmának objektív megítélése a meghatározás összehangolása a közös munka 
érdekében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

az érintettek meghívásával egyeztetni a veszélyeztetett gyermek fogalmat, hogy 
a jövőben a közös munka során ez ne szubjektív megítélésen alapuljon. 
A gyermekvédelem, az egészségügy és a köznevelési intézmények nem azonos 
mértékkel mérik a veszélyeztetettség fogalmát. Együttműködésben, a jogszabályi 
környezet figyelembe vételével, objektív meghatározása szükséges a 
fogalomnak. 

Résztvevők és 
felelős Gyermekjóléti szolgálat, iskola, óvoda vezetősége, védőnő, házi orvosok,  

Partnerek Résztvevők és felelős, illetve önkormányzati dolgozók, gyámügyi szakemberek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 pontos meghatározást követően a jelzőrendszer tagjainak összehangolt 
munkája, amely hosszú távon fenntartható. 

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

-a jelzőrendszer hatékonyabb működése 
-veszélyeztetettség esetén gyorsabb, hatékonyabb intézkedés 
-hosszabb távon a gyámügyi eljárások csökkenése 
-konszenzuson alapuló munka 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-konszenzusra való hajlam hiánya,  
-jelzőrendszer tagjainak összehívása, közös irányelv, intézményi 
partnerkapcsolat erősítése 

Szükséges erőforrások -humán, és technikai erőforrások 
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3. Intézkedés címe:  Gyermeklétszámhoz igazodó intézményhálózat működtetése, fejlesztése, 
humánerőforrás fejlesztése, szolgáltatásbővítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élők magas száma következtében a halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint veszélyeztetett gyermekek száma folyamatosan 
növekszik. A családból való kiemelés megelőzése érdekében a jelenlegi 
szakember létszám bővítése szükséges 

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

-pontos információszerzés a beavatkozások irányának meghatározásához, 
pontos nyilvántartás 
-HHH-s térkép készítése, ezáltal segítségnyújtási alternatívák kidolgozása,  
-veszélyeztetett gyermekek felderítése, gyermekjóléti szolgáltatásokkal számuk 
csökkentése, 
-hátránykompenzáló programok működtetése, továbbtanuló gyermekek 
nyomonkövetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-tájékoztatás a HHH státuszról,amely 2013. szeptembertől változik  
-adatgyűjtés a pedagógusok, védőnők, önkormányzati dolgozók, gyermekorvos 
bevonásával (pl. az rgyvk kérelemhez kérdőívet csatolni)  
-HHH-s térkép, valamint veszélyeztetett gyermekek felderítése alapján szükséges 
intézkedések megtétele, fejlesztések irányának meghatározása 
-gyakoribb családlátogatások a célcsoportnál  
–alternatív napközbeni ellátások bevezetése, nevelést segítő szülő-gyermek 
kapcsolatot erősítő programok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző, oktatási intézmény vezetője, gyermekjóléti szolgálat, 
családsegítő szolgálat 

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint civil szervezetek, képviselő-testület, roma 
nemzetiségi önkormányzat, célcsoport 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1 éven belül – felmérés, szolgáltatástervezés  
2 éven belül – támogatók felkutatása, pályázatok megírása 
3 éven belül - megvalósítás 

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

-ha nő a szakemberek száma, csökken a veszélyeztetett gyermekek száma  
-pontos adatokkal rendelkezés a halmozottan hátrányos helyzetű, a 
veszélyeztetett gyermekekről és családjukról, mely kiindulási alap a 
problémamegoldás tervezésére, szolgáltatásfejlesztésre 
-folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, motiváció fenntartása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- forráshiány, tárgyi, személyi feltételek hiánya, együttműködés meghiúsulása 
-támogatók, helyi vállalkozók bevonása, megkeresése, pályázatok figyelése 

Szükséges erőforrások -emberi és technikai, a szükséges anyagi erőforrásokhoz támogató szervezetek, 
Önkormányzat, vállalkozók, pályázatok 
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3. Nők 

1.Intézkedés címe: Prevenciós szemlélet erősítése, szűrővizsgálatok biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok olyan nő van, aki nem jár rendszeres szűrővizsgálatra, ezért a nők körében 
még mindig vezető halálok a méhnyakrák, ill. az emlőrák 

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

-érdeklődés felkeltésével, tájékoztatással a szűrővizsgálatok szükségességének  
elismerése  
-védőnők képzettségének ez irányú fejlesztése 
-minden nő legalább 3 évente vegyen részt rákszűrésen 
  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
-széleskörű tájékoztatás, reklámozás a szűrővizsgálatokkal kapcsolatosan, hogy 
minden nő legyen tisztában a szűrések elhanyagolásának egészségügyi 
következményeivel,  
- védőnők ez irányú képzésének és a szűrés tárgyi feltételeinek biztosítása, 
lebonyolítása 
- a szűrésen való részvétel megszervezése, szűrés,  
- a szűrésen kiderült egészségügyi problémák kapcsán további segítségnyújtás 
 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnői Szolgálat, Népegészségügyi intézet, Háziorvosi szolgálat Önkormányzat 
 
 
 

Partnerek háziorvosok, önkormányzat, a szűrést végzők 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 1 év a felmérésre, előkészítésre, majd folyamatos 

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

-érdeklődés, jelentkezés a szűrésre 
-szakmailag felkészült védőnők vezetésével a szűrések megkezdése  
-a megszólított nők legalább 70 %-ának tényleges szűrése, egészség megőrzése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-érdeklődés hiánya, nemtörődömség, a lakcímnyilvántartásban szereplő nőkön 
kívül a be nem jelentkezettek felkutatása, megszólítása problémás 
- program népszerűsítése, a szűrés helyszínétől messzebb lakók eljuttatása a 
szűrésre, felhívó plakátok 

Szükséges erőforrások humán, tárgyi, technikai (anyagit elvileg az állam biztosít) 
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2. Intézkedés címe: Adományok gyűjtése a hátrányos helyzetű kismamáknak 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok olyan család van, ahol problémát jelent a várt gyermek kelengyéjének,  
ellátásához szükséges tárgyi eszközeinek beszerzése 

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

- adományok gyűjtése, szükségletek kielégítése  
- hátrányos helyzetből adódó hiányok kompenzálása 
- esélyegyenlőség megteremtése minden újszülöttnek az életre való induláshoz 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-rászorult családok felkutatása, igények, szükségletek felmérése 
-börzék, adományozási lehetőségek, felajánlások meghirdetése, ezek 
lebonyolítása  
-begyűjtött adományok tárolása, szortírozása a családok szükségletei szerint  
- adományok eljuttatása a rászoruló családoknak 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat 
 

Partnerek Résztvevők és felelős valamint az érintett családok, felajánlók, önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Első év – felmérés, a program kialakítása, adományok gyűjtése  
második év – a program indítása, további igényfelmérés   
a program indítását követően folyamatos 

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

- eredményes gyűjtés, minden rászoruló szükséglete kielégítést nyert  
- újszülöttek esélyegyenlősége nem csorbult 
-folyamatos igényfelmérés, gyűjtés, kapcsolattartás a kismamákkal és az 
adományozókkal 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- szükségletek felderítetlenek maradnak, nincs felajánló, nincs tároló helyiség  
-megfelelő reklám és felhívás, kellő idő a megszervezésre 

Szükséges erőforrások humán, technikai, tárgyi erőforrások 
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3. Intézkedés címe: A nők esélyegyenlőségének felmérésére vonatkozó adatok gyűjtése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban nem állnak rendelkezésre releváns 
adatok 

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

-statisztikai adatok bővítése, a nemek esélyegyenlőségi arányainak, mutatóinak 
pontosabb ismerete,   
-nők és férfiak esélyegyenlőségét szem előtt tartó tervezés és döntés a feltárt 
statisztikai adatok alapján 
-az adatok szélesebb skálájú ismerete a munkanélküliség csökkentéséhez is 
hozzájárulhat hosszabb távon  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
- nemekre érzékeny adatbázis elkészítése a foglalkoztatás, oktatás, szakképzés, 
felnőttképzés, iskolázottság, szociális, egészségügyi, bűnmegelőzési területeken,  
- nők és férfiak egyenlőségét szem előtt tartó tervezés és döntés a feltárt 
statisztikai adatok alapján  
 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, önkormányzat dolgozói, munkáltatók, munkaügyi központ 
 
 

Partnerek Résztvevők és felelős valamint célcsoport, családgondozói szolgálat, munkaadók,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Első év – statisztikai adatok, kérdőívek készítése, terjesztése, begyűjtése  
második év – helyzetelemzés készítése, további tervezés   
harmadik évtől – nők foglalkoztatottságának növelése 

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

-rövidtávú – kérdőívek alapján helyzetelemzés készítése 
-középtávú -helyzetelemzés, adatbázis alapján kitűzött célok meghatározása 
-hosszútávon – célok megvalósulása, esélyegyenlőség növekedése 
-statisztikai mutatók javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- munkáltatók részéről érdeklődés hiánya, felmérés nehézségei, kérdőívek 
hiányos kitöltése 
- program népszerűsítése, fórumok, pozitív megerősítések, folyamatos 
visszacsatolás 

Szükséges erőforrások humán, tárgyi, technikai erőforrások 
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4. Idősek 

1. Intézkedés címe: Az idősek bűnözéstől való megóvása, áldozatvédelem 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 
Településünkön idős, egyedülálló emberek gyakran válnak bűnözők áldozatává 

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

- egymásra való odafigyelés erősítése, fokozottabb törődés, odafigyelés az 
idősebb korosztályra: „Jó szomszéd” program kialakítása 
-az idős emberek közbiztonságának javítása, a lopások, betörések számának 
csökkenése, igény szerint segélyhívó rendszer működtetése 
-biztonságosabb élettér kialakítása  településünkön,  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

 
- idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló intézkedések 
bővítése, tájékoztatók tartása, figyelemfelhívó plakátok, hirdetések az 
elővigyázatosság kapcsán 
- közterületi járőrszolgálat működtetése, közvilágítás fejlesztése,  
- rendszeres ellenőrzés, kiépítése, polgárőrség bevonása, segélyhívó rendszer 
létrehozása,  
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem 
 

Résztvevők és 
felelős - rendőrség, polgárőrség, polgármester, önkormányzat 

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint civil szervezetek, lakosság, célcsoport 

Határidő(k) pontokba 
szedve Humán és anyagi forrásoktól függően folyamatos 

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

- a célcsoport és a rendvédelmi, biztonsági szervek szorosabb együttműködése,  
- közbiztonság javulása, bűnözési statisztikák javulása 
-folyamatos monitoringozás és visszacsatolás a célcsoporttal kapcsolatban,  
- rendelkezésre álló források kiaknázása, pályázatok 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-forráshiány, célcsoporttal továbbra sincs kontaktus ilyen területen, szakmai 
hozzáértés hiánya,  
-figyelem felhívás, források, esélyegyenlőség folyamatos vizsgálata 

Szükséges erőforrások humán, technikai, anyagi erőforrások, pályázatok 
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2. Intézkedés címe: Ellátásfejlesztés az egészségügyi és szociális feltételek javítása érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Demográfiai adatok szerint a következő tíz évben számottevően nő az idős 
népesség aránya, ami fokozott terhet jelent a szociális és egészségügyi 
ellátórendszerre helyi szinten is. 
 

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

Idejében fel kell készülni az ellátórendszerek fokozott terhelésére. Ennek 
érdekében felmérési és tervezési feladatokat szükséges végrehajtani 
-adatgyűjtés a településen élő 55 és 65 év közötti népesség pontos számáról, 
jellemző betegségeikről és egészségügyi ellátási igényükről, egyéb jellemzőiről. 
-a szolgáltatástervezési koncepcióba hosszútávú célként kerüljön bele a meglévő 
ellátórendszerek fejlesztése (háziorvosi szolgálat, szociális alapszolgáltatások), 
illetve a lakosság igényeinek folyamatos monitorozása annak érdekében, hogy 
szükség esetén új szolgáltatások kerüljenek bevezetésre, 
-a fejlesztések anyagi forrásai feltérképezése (pl. pályázatfigyelés) 
-a koncepcióban prioritást élvezzenek az otthon közeli ellátások  
–ageizmus (kor alapú diszkrimináció) negatív hatásainak csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-humán erőforrás helyzet-, és igényfelmérés,  
-kapacitástérkép készítése a településen,   
-együttműködés kialakítása az idős emberekért tevékenykedő szolgáltatókkal, 
egyesületekkel, klubokkal, civil és egyházi szervezetekkel 

Résztvevők és 
felelős Egészségügyi intézmények, orvosok, családgondozók, önkormányzat, 

Partnerek Résztvevők és felelős valamint az egészségügyi és szociális ellátás dolgozói, civil 
és egyházi szervezetek, Közösségi Ház, célcsoport  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Első év – adatgyűjtés  
második év – szolgáltatástervezés igény alapján  
harmadik évtől szolgáltatások bevezetése, majd folyamatos fejlesztése 

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

- az időskorú lakosság egészségi állapota és szociális biztonsága javul,  
-pozitív hatása (az önálló életvitel fenntartása) 
-a család terhei csökkennek 
-korszerűbb ellátórendszer  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-forráshiány, nincs ilyen pályázat 
-figyelemfelhívás, esélyegyenlőség folyamatos vizsgálata 

Szükséges erőforrások humán, technikai, pályázatok,  
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3.. Intézkedés címe: „NETNAGYI” program 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok idős ember egyedül él, nő az elmagányosodás veszélye, mert már nehezen 
mozdulnak ki otthonról, nem járnak közösségbe, a családtagok messze laknak, 
dolgoznak, csak telefonon, interneten tudnának kapcsolatot tartani az idős 
hozzátartozóval, de a számítógép kezelés, az internet használatának hiánya 
akadályozó tényező ebben, és drága számítógépes tanfolyamra az idős 
nyugdíjasoknak nincs pénze 

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

-igényfelmérés 
-számítógép felhasználói tanfolyam indítása helyi oktatókkal 
-internetezni, számítógépet használni akarók és tudók száma növekedjen, 
program népszerűsítése 
-az idősebb korosztály körében növekedjen a számítógépet és az internetet 
használni tudók száma, így az elmagányosodás érzése csökken, hasznos 
szabadidő eltöltése, aktív időskor biztosítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- helyzetfelmérés, igények feltérképezése, érdeklődés felkeltése, reklámozás 
- a helyi Közösségi ház, iskola hely biztosításával lehetőséget adna az induláshoz 
- 10-12 főre folyamatos tanfolyam szervezése, oktatás 
-tanfolyamot sikeresen elvégzők jelképes jutalmazása, ezzel motiváltság 
fenntartása a többi program iránt és a közösségi életbe való bekapcsolódás iránt 
is  
–informatikában jártas fiatalok bevonása a gyakorlat megszerzésében akár az 
idős ember saját otthonában 
- későbbiek során a számítástechnikai eszközök fejlesztése, bővítése 
 

Résztvevők és 
felelős -önkormányzat,  érdeklődő  idős emberek, Közösségi ház 

Partnerek Résztvevők és felelős, célcsoport, civil szervezetek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- 6 hónap –igényfelmérés, technikai eszközök számbavétele 
- ezt követően tanfolyam indítása, majd folyamatosan az igények szerint 
 

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

- internetező, számítógépet használó idősek számának növekedése, az 
elmagányosodás veszélyének csökkenése, családdal való állandó kapcsolattartás 
biztosítása, közösségre találás 
-a Közösségi ház, mint képzésben részt vevő partner folyamatosan biztosítja az 
oktatás lehetőségét, az idősebb korosztálynak tanfolyamok szervezését , 
pályázatok lehetőségei 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- érdeklődés hiánya,  Forráshiány miatt nem biztosítható a számítógép, internet 
-hatékony reklám, tájékoztatás, forráskeresés a működtetésre, pályázatok 
figyelése 

Szükséges erőforrások Humán, technikai és minimális pénzügyi (a részt vevő időseknek néhány ezer Ft 
önerő) 
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5. Fogyatékkal élők 

1. Intézkedés címe: A fogyatékkal élők feltérképezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő fogyatékkal élők számáról  és helyzetéről nagyon kevés 
információval, adattal rendelkezünk, nincs ismeret a fogyatékosságok típusáról sem 

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

- begyűjtött  hiányzó adatok feldolgozásával a célcsoport helyzetére, igényeire 
vonatkozóan konkrét segítségnyújtási javaslatok kidolgozása, pontos helyzetkép 
kialakítása ,  
- a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megvalósítása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- adatgyűjtés kérdőívvel, honlapon, háziorvosok, gyógyszertár, egészségügyi 
intézmények segítségével, helyzetfelmérés 
-begyűjtött adatok feldolgozása, javaslatok, segítségnyújtási módok kidolgozása 
- a célcsoport tájékoztatása a segítő szervezetekről, lehetőségekről, intézményekről 
- kapcsolatfelvétel a fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézményekkel, az egészséges 
emberek érzékenyítése az irányukba már gyerekkortól kezdve 

Résztvevők és 
felelős Önkormányzat, háziorvosi szolgálat, családsegítő szolgálat, védőnők,  

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint célcsoporttal foglalkozó intézmények, civil 
szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- 1 év az adatgyűjtésre, majd folyamatos 
 

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

-fogyatékosok száma, különböző fogyatékossági kategóriákba sorolás ismerete, 
háziorvosi nyilvántartás, későbbiekben foglalkoztatottság növekedése 
- adatfrissítés, aktualizálás, kapcsolattartás, intézkedési tervek készítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- nem lehet felderíteni minden fogyatékkal élőt a településen, érdektelenség, nem 
megfelelő érzékenyítés, humán és technikai erőforrás hiánya 
- kapcsolattartás a célcsoporttal, a velük foglalkozó intézményekkel, szervzetekkel, 
egészségügyi szolgáltatókkal. 

Szükséges erőforrások Humán, technikai 
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2. Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatokra történő utaztatás megszervezése, lebonyolítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egészségügyi szűrővizsgálatokra történő utazás akadálymentesítése még nem 
megoldott, ezáltal a vizsgálatokra történő utazás esélyegyenlősége nem kielégítő 

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

-egészségmegőrzésük, állapotuk megtartásának céljából a szűrővizsgálatokra és 
egyéb orvosi vizsgálatokra történő utazás, utaztatás megszervezésével a fogyatékkal 
élők esélyegyenlőségének növelése  
-A fogyatékos személy számára biztosítani az állapota javításához, az állapotromlása 
megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

a célcsoport tájékoztatása a segítő lehetőségekről -felmérés, tervezés, 
kapcsolatfelvétel az egészségügyi intézményekkel, -koordináció, szervezés, a 
vizsgálatok lebonyolítása, háztól házig történő felügyelet mellett 

Résztvevők és 
felelős Önkormányzat, családsegítő szolgálat, háziorvosi szolgálat, védőnő  

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint célcsoporttal foglalkozó intézmények, civil 
szervezetek célcsoport 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

- felmérés, szervezés, lebonyolítás folyamatos 
 

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

rövid távon – igényfelmérés, szervezés lebonyolítás  
Közép távon – biztonságérzet növelés a célcsoport körében, szolgáltatás hozzáférése 
umán, technikai és minimális pénzügyi erőforrás, gépjármű biztosítása, helyiség 
biztosítás 
Hosszú távon -rehabilitáció, állapotromlás megszüntetése, ezek statisztikai mutatói 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- nem lehet felderíteni minden fogyatékkal élőt a településen, érdektelenség, nem 
megfelelő érzékenyítés, humán és technikai erőforrás hiánya 
- kapcsolattartás a célcsoporttal, a velük foglalkozó intézményekkel, szűrést végző 
egészségügyi szolgáltatókkal. 

Szükséges erőforrások humán, technikai és minimális pénzügyi erőforrás, gépjármű biztosítása, helyiség 
biztosítása 
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3. Intézkedés címe: A fogyatékkal élők foglalkoztatását és életminőségét javító ellátások biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségeiről nincs kellő információ, 
adatok hiányában valószínűsíthető, hogy a munka világában sérül az 
esélyegyenlőségük. Az közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes webhelyek 
akadálymentesítése még nem megoldott, ezáltal az információ jutáshoz, 
ügyintézéshez, képzésekhez, munkalehetőséghez való jutás esélyegyenlősége nem 
kielégítő. 

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

 
- kellő információval rendelkezés a célcsoport foglalkoztatásával kapcsolatban és 
ezek ismeretében konkrét segítségnyújtási lehetőség adása 
- befogadó környezet kiépülése 
- a fogyatékkal élők foglalkoztatási aránya növekedjen, foglalkoztatási mutatók 
javulása  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- önkormányzati adatgyűjtés a diszkrimináció témakörében releváns civil szervezetek, 
érdekképviselők bevonásával 
-a célcsoport foglalkoztatási helyzetének felmérése helyi foglalkoztatók, 
érdekvédelmi szervezetek, célcsoporttal foglakozók bevonásával  
-tájékoztatók szervezése helyi vállalkozóknak, esélyegyenlőségi fórum működtetése, 
tárgyalások helyi vállalkozókkal munkaerő igényekről és érdekeltté tételük, pozitív 
diszkrimináció a foglakoztatásban, 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat dolgozói, intézményvezetők, családsegítő szolgálat,  
Felelős: Polgármester 

Partnerek Résztvevők és felelős, valamint fogyatékkal élők egyesületei, munkaügyi szervek, 
vállalkozók, munkaadók, célcsoport 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 
5 év 

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

- kellő információ a célcsoporttal kapcsolatban és ezek ismeretében konkrét 
segítségnyújtás, befogadó környezet kiépülése 
- a fogyatékkal élők foglalkoztatási mutatóinak  javulása,  
- folyamatos monitoringozás, pályázatok figyelése  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-érdektelenség a foglalkoztatók részéről, anyagi forráshiány 
-ösztönzők alkalmazása, tájékoztatás, felhívó plakátok, hírdetések, település 
lakosságának érzékenyítése, pályázatok 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi  
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4. Intézkedés címe: Egyedüllét, elszigeteltség enyhítése a fogyatékkal élők körében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők körében az egyedüllét, elszigeteltség tovább rontja helyzetüket, 
hosszú távon testi-lelki problémák okozója lehet az izoláltság 

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

-felderíteni az ilyen problémával küzdő embereket  
-a fogyatékkal élők szemléletváltása, életcél adása, családtagoknak segítségnyújtás  
-társadalomba való beilleszkedésük sikeressége, közösségi életbe való 
bekapcsolódásuk -közösségi programok szervezése számukra  
- környezetük befogadóvá tétele, figyelem felkeltése a fogyatékkal élők iránt  
-kapcsolatfelvétel egyesületekkel, igénybe venni szolgáltatásaikat 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

-helyzetfelmérés, a családtagok és fogyatékkal élők tájékoztatása, segítése, közösségi 
programok szervezése számukra  
- környezetük befogadóvá tétele, figyelem felkeltése a fogyatékkal élők iránt 
-kapcsolatfelvétel egyesületekkel a célcsoportot illetően és igénybe venni a 
szolgáltatásaikat  
-civil szervezetek, önkéntesek bevonása a fogyatékkal élők megkeresésében 

Résztvevők és 
felelős 

Megvalósításban, kivitelezésben részt vevő szakemberek, intézményvezetők, 
önkormányzat dolgozói,  
Felelős: Polgármester 

Partnerek védőnői szolgálat, intézményvezetők, civil szervezetek, célcsoporttal foglalkozó 
szervezetek, egyesületek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Adatgyűjtés 1 év, majd folyamatos 
 

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

 -elszigetelten élők száma csökken, beintegrálódás a közösségbe 
-folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás, további egyesületek bevonása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

-a fogyatékkal élők nem nyitottak a kezdeményezésre, kevés információt  tudunk 
beszerezni róluk, nincs hatékony segítségnyújtás 
-családtagok, szűkebb és tágabb környezet bevonása 

Szükséges 
erőforrások Humán, technikai,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
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   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 roma és 
mélyszegénységben 
élők, valamint a 
közülük munka 
nélkül lévők 
számának 
feltérképezése 

Adathiány a roma és 
mélyszegénységben 
élők, valamint a 
közülük munka 
nélkül lévők 
számáról. 

-hivatalos adatok 
alapján valós kép 
kialakítása a fenti 
célcsoport 
életkörülményeiről, - 
ezáltal a 
beavatkozások 
irányának 
meghatározása, 
megoldások keresése 
- életkörülmények 
javítása, 
foglalkoztatottság 
növelése  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

- adatgyűjtés a statisztikai, 
munkaügyi és kérdőíves 
felmérés alapján, - adatok 
feldolgozása, - 
beavatkozások, 
intézkedések 
meghatározása, 
kidolgozása  

polgármester 
Egy év az 
adatgyűjtésre, utána 
folyamatos 

-pontos információk, 
valós helyzet 
ismerete az adott 
célcsoport 
vonatkozásában, -
segítségnyújtás, 
konkrét problémákra 
megoldások, -adott 
célcsoport 
életkörülményeinek 
javulása, 
munkanélküliségük 
arányának 
csökkenése  

rövid és közép 
távon humán, 
technikai, 
hosszabb távon 
pályázatok 

-egy év az 
adatgyűjtésre, utána 
folyamatos 
fenntarthatóság -
statisztikai adatok 
rendszeres feltöltése 

2 Motiválás a munka 
irányába 

Nem minden 
munkanélküli 
regisztráltatja magát 
a munkaügyi 
kirendeltségeken, így 
nincs pontos adat a 
munkanélküliek 
valós számáról 

rövid távon -hivatalos 
adatok alapján valós 
kép kialakítása a fenti 
célcsoport számáról 
középtávon -annak 
elérése, hogy a 
munkanélküliek 
regisztrálva legyenek, 
ezáltal célzott 
segítségnyújtás 
lehetősége, képzési 
lehetőségek igények 
szerint, érdekeltté 
tenni a célcsoportot a 
regisztráció kapcsán 
hosszútávon -
foglalkoztatottság 
növelése, 
életkörülmények 
javítása  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-tájékoztatás, fórumok 
tartása, információk 
elérhetővé tétele a 
munkanélkülieknek 
adható támogatásokról és 
informálás arról, hogy 
milyen segítségtől esnek 
el a regisztráció 
hiányában, fórumon 
adatgyűjtés lehetősége -
beavatkozások, 
intézkedések 
meghatározása, 
kidolgozása a nem 
regisztrált munkanélküliek 
elérése érdekében,  

polgármester 
2014.06.30., mjad 
igény szerint 
folyamatos 

-pontos információk, 
valós helyzet 
ismerete az adott 
célcsoport 
vonatkozásában, -
konkrét problémákra 
megoldások, -adott 
célcsoport 
életkörülményeinek 
javulása, 
munkanélküliségük 
arányának 
csökkenése, 
regisztrálatlan 
munkanélküliek 
számának 
csökkenése, -
alkalmazhatóság 
közfoglalkoztatásban 
is  

humán, technikai, 
az utaztatáshoz 
anyagi 

-a motiváltság 
erősítését követően 
fenntartható 
(együttműködés a 
munkaügyi központtal, 
közfoglalkoztatásba 
való bevonás, 
munkaügyi szervek 
közvetítése általi 
foglalkoztatásba való 
bevonás) 

3 

Értelmes 
elfoglaltságot az 
ifjúságnak – a 
fiatalkori bűnözés 
ellen 

A 
mélyszegénységben 
élő iskoláskorú vagy 
iskolából kikerült 
fiatalok céltalanul az 
utcákon, tereken 
töltik szabadidejüket 
sokszor éjszakába 
nyúlóan, ami a 

-értelmes 
elfoglaltságok 
megismerése a 
fiatalok körében -a 
bűnözés 
visszaszorítása, a 
település 
közrendjének javítása 
-a lakosság 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-felvilágosító, tájékoztató 
programok -szülők, 
pedagógusok bevonása a 
programba -sport és egyéb 
rendszeres programok 
szervezése (gitár, foci, 
szabadidőklub)  

polgármester 
Programok bevezetése 
2015. június 30., azt 
követően folyamatos 

-nincs csellengő, 
elkallódó gyermek, 
esélyegyenlőség 
megvalósulása a 
szabadidő hasznos 
eltöltése közben, 
közösségi élet 
növekedése, -
folyamatos 

-humán, technikai 
erőforrás,helyiség 
biztosítása, a 
szükséges anyagi 
erőforrásokhoz 
támogató 
szervezetek 

Az intézkedésbe 
bevont szakemberek, 
önkéntes segítők 
folyamatos munkája 
fenntarthatóságot 
eredményez 
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   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  

fiatalkori bűnözés 
melegágya. 

biztonságérzetének 
növelése -becsületes 
állampolgárok 
nevelése, leendő 
önkéntesek 
kinevelése, 
közösséghez tartozás 
erősítése 

odafigyelés a 
fiatalokra, 
programok, 
érdeklődés, 
motiváltság 
biztosítása  

4 

Boldogabb 
gyermekkort – 
családtervezés 
okosan 

A 
mélyszegénységben 
élők körében 
jellemző a sok 
gyermek vállalása, 
anyagi háttér nélkül. 
A gyermekek 
ellátásához nem 
elegendő a családi 
pótlék és a GYES. A 
családtervezést alig 
ismerik, illetve ha 
már nem terveznek 
több gyermeket, 
akkor is vállalják, 
sokszor felelőtlenül. 

-családtervezés 
megvalósítása -
felelősségvállalás 
erősítése -
szegregációval 
veszélyeztetett 
területek felszámolása 
-hosszú távon, 
egészségesebb, 
kiegyensúlyozottabb 
generáció létrejötte 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-felvilágosító előadások, 
tájékoztatók -baba-mama 
programok -egészségre 
nevelés a családban 
(családi programok) -
iskolai felvilágosító 
előadások szakemberek 
bevonásával 

polgármester 2018. június 30. 

-pontos adatokkal 
rendelkezés a 
családokról, mely 
mely jó kiindulási 
alap a 
problémamegoldás 
tervezésére - a 
halmozottan 
hátrányos helyzetű 
gyerekek számának 
csökkenése, 
továbbtanulási 
mutatók javulása -
folyamatos 
kapcsolattartás a 
szülőkkel TEIR KSH 

humán, tárgyi és 
technikai helyiség 
biztosítása 

csökkenő szegénység, 
ideális gyermekszám 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Kulturális igényszint 
növelése 

Az olvasottság 
hiánya igen magas a 
gyermekek körében. 
Közkönyvtár a 
fiatalok igényeinek 
megfelelően 
működjön, a fiatalok 
is részt vegyenek a 
könyvtári állomány 
alakításában, 
kulturális igényszint 
emelése  

-hátrányos helyzetű 
fiatalok kulturális 
életbe való bevonása, 
olvasottság, 
alapműveltség 
növelése - 
megváltoztatni a 
könyvtárról, alkotott, 
sokszor negatív képet 
a fiatalokban, és 
tudatosítani bennük, 
hogy a könyvtár 
„nekik való” hely, 
amelynek jobbá 
formálásában, az 
érdeklődésükre 
számot tartó 
rendezvények 
szervezésében ők is 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-a hátrányos helyzetű 
gyerekek tanórán kívüli 
tevékenységeinek 
biztosítása, közösséghez 
tartozás erősítése -
önkéntes fiatalok 
bevonása a programba -
szocializációt segítő közös 
játékok -nyári nappali 
olvasótábor, vagy olvasó 
klub szervezése -
tapasztalatok folyamatos 
rögzítése, naplóvezetés, -
Kamasz-sarok kialakítása: 
internet, hangos könyvek, 
CD-k, fiataloknak szóló 
újságok, folyóiratok, -
kölcsönös bizalom 
megteremtése a 

polgármester 

 Program kialakítása 
2014. június 30                      
programok működése 
2015. június 30., ezt 
követően folyamatos 

-kevesebb a 
csellengő, elkallódó 
gyermek, 
esélyegyenlőség 
megvalósulása a 
szabadidő hasznos 
eltöltése közben, 
közösségi élet 
növekedése, - a 
fiatalok úgy érzik, a 
könyvtár 
kulcsfontosságú hely 
számukra, 
lehetőségük van a 
könyvtári 
szolgáltatások 
alakítására, részt 
vesznek kreatív 
olvasási 

-humán és 
technikai, a 
szükséges anyagi 
erőforrásokhoz 
támogató 
szervezetek: , 
Önkormányzat, 
vállalkozók, 
pályázat 

az iskolával 
együttműködve, a 
pedagógusok, önkéntes 
fiatalok bevonásával 
fenntartható 
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   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  

részt vehetnek, és ott 
számítanak a 
véleményükre, - ha a 
hátrányos helyzetű 
fiatalok aktívan részt 
vesznek a 
könyvtárakkal 
kapcsolatos döntési 
folyamatokban, 
jobban a sajátjuknak 
érzik majd a 
könyvtári 
szolgáltatásokat, és a 
későbbiekben is 
visszatérnek  

fiatalokkal tevékenységben, 
tanulmányi céllal 
használják a 
könyvtárat -
alapműveltségük 
bővül,  

2 

Egységes 
fogalomrendszer 
kialakítása a 
gyermekvédelem, az 
egészségügy és a 
köznevelési 
intézmények között 

Egységes 
fogalomrendszer 
kialakítása a 
gyermekvédelem, az 
egészségügy és a 
köznevelési 
intézmények között a 
„veszélyeztetett 
gyermek” megítélése 
szempontjából, 
valamint egyéb 
fogalmak objektív 
megítélése. 

Egységes 
fogalomrendszer 
kialakítása, 
együttműködés a 
gyermekvédelem, az 
egészségügy és a 
köznevelési 
intézmények között. 
A veszélyeztetett 
gyermek fogalmának 
objektív megítélése a 
meghatározás 
összehangolása a 
közös munka 
érdekében. 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

az érintettek meghívásával 
egyeztetni a 
veszélyeztetett gyermek 
fogalmat, hogy a jövőben 
a közös munka során ez 
ne szubjektív megítélésen 
alapuljon. A 
gyermekvédelem, az 
egészségügy és a 
köznevelési intézmények 
nem azonos mértékkel 
mérik a veszélyeztetettség 
fogalmát. 
Együttműködésben, a 
jogszabályi környezet 
figyelembe vételével, 
objektív meghatározása 
szükséges a fogalomnak. 

polgármester  2014. június 30. 

-a jelzőrendszer 
hatékonyabb 
működése -
veszélyeztetettség 
esetén gyorsabb, 
hatékonyabb 
intézkedés -hosszabb 
távon a gyámügyi 
eljárások csökkenése 

humán, technikai,  

pontos meghatározást 
követően a 
jelzőrendszer tagjainak 
összehangolt munkája, 
amely hosszú távon 
fenntartható. 

3 

Gyermeklétszámhoz 
igazodó 
intézményhálózat 
működtetése, 
fejlesztése, 
humánerőforrás 
fejlesztése, 
szolgáltatásbővítés 

A halmozottan 
hátrányos helyzetű 
valamint a 
veszélyeztetett 
gyermekek magas 
száma, 
gyermeklétszámhoz 
igazodó 
intézményhálózat 
működtetését igényli. 
Szakemberhiány 
mutatkozik ezen a 

-pontos 
információszerzés a 
beavatkozások 
irányának 
meghatározásához, 
pontos nyilvántartás -
HHH-s térkép 
készítése, ezáltal 
segítségnyújtási 
alternatívák 
kidolgozása, -
veszélyeztetett 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-tájékoztatás a HHH 
státuszról,amely 2013. 
szeptembertől változik -
adatgyűjtés a 
pedagógusok, védőnők, 
önkormányzati dolgozók, 
gyermekorvos 
bevonásával (pl. az rgyvk 
kérelemhez csatolni a 
kitöltendő kérdőívet) -
HHH-s térkép, valamint 
veszélyeztetett gyermekek 

polgármester 

 Felmérés, 
szolgáltatástervezés – 
1 év                   
támogatók felkutatása, 
pályázatok – 2 év          
megvalósítás – 3 év 

eredményessége az 
esélyegyenlőségre 
való törekvésben 
nyilvánul meg -
statisztikai mutatók -
jelzőrendszeri 
értekezletek 

-humán, tárgyi, 
technikai valamint 
pénzügyi 
erőforrások 

-pontos adatokkal 
rendelkezés a 
halmozottan hátrányos 
helyzetű, a 
veszélyeztetett 
gyermekekről és 
családjukról, mely 
kiindulási alap a 
problémamegoldás 
tervezésére, 
szolgáltatásfejlesztésre 
-folyamatos 
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területen. gyermekek 
felderítése, 
gyermekjóléti 
szolgáltatásokkal 
számuk csökkentése, -
hátránykompenzáló 
programok 
működtetése, 
továbbtanuló 
gyermekek 
nyomonkövetése  

felderítése alapján 
szükséges intézkedések 
megtétele, fejlesztések 
irányának meghatározása -
gyakoribb 
családlátogatások a 
célcsoportnál 

kapcsolattartás a 
szülőkkel, motiváció 
fenntartása  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Prevenciós szemlélet 
erősítése, 
szűrővizsgálatok 
biztosítása 

Széleskörű 
tájékoztatás - minden 
nő legyen tisztában a 
szűrések 
elhanyagolásának 
egészségügyi 
következményeivel, 
védőnők ez irányú 
képzésének és a 
szűrés tárgyi 
feltételeinek 
biztosítása, 
lebonyolítása,a 
szűrésen való 
részvétel 
megszervezése, 
szükség esetén 
további 
segítségnyújtás 

-érdeklődés 
felkeltésével, 
tájékoztatással a 
szűrővizsgálatok 
szükségességének 
elismerése -védőnők 
képzettségének ez 
irányú fejlesztése -
minden nő legalább 2 
évente vegyen részt 
rákszűrésen  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-széleskörű tájékoztatás a 
szűrővizsgálatokkal 
kapcsolatosan,(a szűrések 
elhanyagolásának 
egészségügyi 
következményei) -a szűrés 
tárgyi feltételeinek 
biztosítása, lebonyolítása - 
a szűrésen való részvétel 
megszervezése,(csoportos 
utaztatás) - a szűrésen 
kiderült egészségügyi 
problémák esetén további 
segítségnyújtás  

polgármester 
 1 év a felmérésre, 
előkészítésre, majd 
folyamatos 

-érdeklődés, 
jelentkezés a szűrésre 
-védőnők vezetésével 
a szűrések 
megkezdése  

humán, tárgyi, 
technikai, 
pénzügyi 
erőforrások 

-a megszólított nők 
legalább 75%-ának 
tényleges szűrése, 
egészség megőrzése 

2 

Adományok 
gyűjtése a hátrányos 
helyzetű 
kismamáknak 

Rászorult családok 
felkutatása, igények, 
szükségletek 
felmérése, börzék, 
adományozási 
lehetőségek, 
felajánlások 
meghirdetése és ezek 
lebonyolítása 

-adományok gyűjtése, 
szükségletek 
kielégítése, -
hátrányos helyzetből 
adódó hiányok 
kompenzálása -
esélyegyenlőség 
minden újszülöttnek 
az életre való 
induláshoz  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-rászorult családok 
felkutatása, igények, 
szükségletek felmérése -
börzék, adományozási 
lehetőségek, felajánlások 
meghirdetése és ezek 
lebonyolítása -begyűjtött 
adományok tárolása, 
szortírozása a családok 
szükségletei szerint - 
adományok eljuttatása a 
rászorult családoknak  

polgármester 

 1 év – gyűjtés                
2 év – program 
indítása, további 
igényfelmérés          
ezt követően 
folyamatos 

-eredményes gyűjtés, 
minden rászoruló 
szükségletét ki tudják 
elégíteni -újszülöttek 
esélyegyenlősége 
megvalósul 

humán, technikai 
erőforrások, 
helyiség 
biztosítása 

-folyamatos 
igényfelmérés, gyűjtés 
-kapcsolattartás a 
várandós nőkkel, 
családdal és az 
adományozókkal 

3 A nők Adatgyűjtés a -statisztikai adatok 1.1, 2.1, 2.2 pontok - nemekre érzékeny polgármester  Első év – kérdőívek -ezen adatbázis humán, tárgyi, -folyamatos 
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esélyegyenlőségének 
felmérésére 
vonatkozó adatok 
gyűjtése 

különböző 
statisztikai mutatók 
nemek szerinti 
megoszlásáról a 
helyi partnerek 
bevonásával, 
adatelemzés, 
problémafeltárás a 
nők 
esélyegyenlőségének 
tekintetében.  

bővítése, a nemek 
esélyegyenlőségi 
arányainak, 
mutatóinak pontosabb 
ismerete, -nők és 
férfiak 
esélyegyenlőségét 
szem előtt tartó 
tervezés és döntés a 
feltárt statisztikai 
adatok alapján -az 
adatok szélesebb 
skálájú ismerete a 
munkanélküliség 
csökkentéséhez is 
hozzájárulhat 
hosszabb távon 

adatbázis elkészítése a 
foglalkoztatás, oktatás, 
szakképzés, felnőttképzés, 
iskolázottság, szociális, 
egészségügyi, 
bűnmegelőzési 
területeken, - nők és 
férfiak egyenlőségét szem 
előtt tartó tervezés és 
döntés a feltárt statisztikai 
adatok alapján  

készítése, begyűjtése    
második év – 
helyzetelemzés 
készítése, további 
tervezés           
harmadik évtől – nők 
foglalkoztatottságának 
növelése 

alapján kitűzött 
konkrét célok 
megvalósulása, 
esélyegyenlőség 
megvalósulásával 
kapcsolatos 
intézkedések -
statisztikai mutatók 

technikai erőforrás adatgyűjtés, kérdőívek 
kitöltése és 
visszacsatolás -
fórumok 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Az idősek 
bűnözéstől való 
megóvása, 
áldozatvédelem 

Idős, egyedül élő 
emberek gyakran 
válnak bűnözők 
áldozatává. 

-egymásra való 
odafigyelés erősítése, 
fokozottabb törődés 
az idősebb 
korosztállyal -az idős 
emberek 
közbiztonságának 
javítása, a lopások, 
betörések számának 
csökkenése, 
segélyhívó rendszer 
működtetése -
biztonságosabb élettér 
kialakítása  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

- idősek személyes 
környezetének, 
otthonának védelmét 
szolgáló intézkedések 
bővítése, tájékoztató 
előadások, 
figyelemfelhívó plakátok, 
- közterületi járőrszolgálat 
működtetése (polgárőrség 
bevonása), közvilágítás 
fejlesztése, 
riasztórendszerek 
létrehozása - segélyhívó 
rendszer létrehozása, 
távfelügyelet, - 
bűnmegelőzés és 
áldozatvédelem  

polgármester 
 Humán és anyagi 
erőforrásoktól 
függően folyamatos 

-közbiztonság 
emelkedése -
bűncselekmények 
számának csökkenése 

humán, technikai, 
anyagi 
erőforrások, 
pályázatok 

járőrszolgálat 
működtetésének 
kiépítését követően 
folyamatos 
fenntarthatóság 

2 

Ellátásfejlesztés az 
egészségügyi és 
szociális feltételek 
javítása érdekében 

Ellátásfejlesztés az 
egészségügyi és 
szociális feltételek 
javítása érdekében,  

Idejében fel kell 
készülni az 
ellátórendszerek 
fokozott terhelésére. 
Ennek érdekében 
felmérési és tervezési 
feladatokat szükséges 
végrehajtani -
adatgyűjtés a 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

humán erőforrás helyzet-, 
és igényfelmérés, 
kapacitástérkép készítése 
a településen, 
együttműködés kialakítása 
az idős emberekért 
tevékenykedő 
szolgáltatókkal, 
egyesületekkel, klubokkal, 

polgármester 

 Első év – adatgyűjtés      
második évtől – 
szolgáltatástervezés 
igény alapján      
harmadik évtől – 
szolgáltatások 
bevezetése, majd 
folyamatos fejlesztése 

-korszerűbb 
egészségügyi és 
szociális 
ellátórendszerek  

humán, technikai, 
majd hosszú távon 
pénzügyi 
erőforrások 

- az időskorú lakosság 
egészségi állapota és 
szociális biztonsága 
javul, -pozitív hatása 
(az önálló életvitel 
fenntartása) -a család 
terhei csökkennek  



 96

   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  

településen élő 57 és 
63 év közötti 
népesség pontos 
számáról, jellemző 
betegségeikről és 
egészségügyi ellátási 
igényükről, egyéb 
jellemzőiről. -a 
szolgáltatástervezési 
koncepcióba 
hosszútávú célként 
kerüljön bele a 
meglévő 
ellátórendszerek 
fejlesztése (háziorvosi 
szolgálat, szociális 
alapszolgáltatások), 
illetve a lakosság 
igényeinek 
folyamatos 
monitorozása annak 
érdekében, hogy 
szükség esetén új 
szolgáltatások 
kerüljenek 
bevezetésre, -a 
fejlesztések anyagi 
forrásai 
feltérképezése (pl. 
pályázatfigyelés) -a 
koncepcióban 
prioritást élvezzenek 
az otthon közeli 
ellátások  

civil és egyházi 
szervezetekkel 

3 NETNagyi program 
megvalósítása 

Sok idős ember 
egyedül él, nő az 
elmagányosodás 
veszélye,a 
családtagok messze 
élnek, dolgoznak, így 
kapcsolattartásra 
marad a telefon vagy 
internet, de a 
számítógép és 
internet kezelésének 

- az idősebb 
korosztálykörében 
növekedjen a 
számítógépet és az 
internetet használni 
tudók száma, ezáltal 
az elmagányosodás 
érzése csökken, -
szabadidő eltöltése, 
aktív időskor 
biztosítása. -

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

- számítógép felhasználói 
tanfolyam elindítása a 
művelődési házban, a 
Szent István Egyetem 
felnőttképzési 
partnereként - 
internetezni, számítógépet 
használni akarók és tudók 
száma növekedjen, 
program népszerűsítése  

polgármester 

 6 hónap – 
igényfelmérés, 
technikai eszközök 
számbavétele                     
ezt követően 
tanfolyam indítása, 
majd folyamatosan az 
igények szerint 

-internetező, 
számítógépet 
használó idősek 
számának 
növekedése, -
elmagányosodás 
veszélyének 
csökkenése, 
családdal való 
állandó 
kapcsolattartás 

humán, technikai 
erőforrás és 
minimális 
pénzügyi, 
valamint helyiség 
biztosítása 

a Közösségi Ház, mint 
felnőttképzésben részt 
vevő partner 
folyamatosan biztosítja 
az oktatás lehetőségét, 
az idősebb 
korosztálynak, 
pályázati lehetőségek 
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hiánya akadályozó 
tényező  

élethosszig való 
tanulás megvalósítása 
(az interneten számos 
ingyenes tanfolyam 
található -rokonokkal 
való kapcsolt tartás, 
baráti kapcsolatok 
erősítése -fogyatékkal 
élők bevonása a 
programba 

biztosítása, 
közösségre találás, -
egészségügyi, 
kulturális, 
művelődési 
lehetőségek kőrének 
tágulása 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 A fogyatékkal élők 
feltérképezése 

Az adott célcsoport 
feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a 
fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó 
intézményekkel, az 
egészséges emberek 
érzékenyítése az 
irányukba 

- begyűjtött hiányzó 
adatok 
feldolgozásával a 
célcsoport helyzetére, 
igényeire 
vonatkozóan konkrét 
segítségnyújtási 
javaslatok 
kidolgozása -pontos 
helyzetkép kialakítása 
- a fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének 
megvalósítása  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

- adatgyűjtés kérdőívvel, 
honlapon, háziorvosok, 
egészségügyi intézmények 
segítségével, 
helyzetfelmérés -
begyűjtött adatok 
feldolgozása, javaslatok, 
segítségnyújtási módok 
kidolgozása - a célcsoport 
tájékoztatása a segítő 
szervezetekről, 
lehetőségekről, 
intézményekről - 
kapcsolatfelvétel a 
fogyatékkal élőkkel 
foglalkozó 
intézményekkel, az 
egészséges emberek 
érzékenyítése a 
fogyatékossággal élők 
irányába 

polgármester 
 Egy év az 
adatgyűjtésre, majd 
folyamatos 

-fogyatékosok száma, 
statisztika feltöltése -
különböző 
fogyatékossági 
kategóriákba sorolás 
ismerete, -háziorvosi 
nyilvántartás, 
későbbiekben 
foglalkoztatottság 
növekedése 

humán, technikai 
erőforrások 

-adatok folyamatos 
aktualizálása, 
kapcsolattartás, 
intézkedési tervek 
készítése 

2 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatokra 
történő utaztatás 
megszervezése 

Az egészségügyi 
szűrővizsgálatokra 
történő utazás 
akadálymentesítése 
még nem megoldott, 
ezáltal a 
vizsgálatokra történő 
utazás 
esélyegyenlősége 
nem kielégítő -az 
utazás, utaztatás, 
odajutás 

-egészségmegőrzésük, 
állapotuk 
megtartásának 
céljából a 
szűrővizsgálatokra és 
egyéb orvosi 
vizsgálatokra történő 
utazás, utaztatás 
megszervezésével a 
fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének 
növelése -A 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-a célcsoport tájékoztatása 
a segítő lehetőségekről -
felmérés, tervezés, 
kapcsolatfelvétel az 
egészségügyi 
intézményekkel, -
koordináció, szervezés, a 
vizsgálatok lebonyolítása, 
háztól házig történő 
felügyelet mellett  

polgármester 
 Folyamatos felmérés 
szervezés, 
lebonyolítás 

Országos 
Fogyatékosügyi 
Program -
rehabilitáció, 
állapotromlás 
megszüntetése, ezek 
statisztikai mutatói 

humán, technikai 
és minimális 
pénzügyi 
erőforrás, 
gépjármű 
biztosítása, 
helyiség 
biztosítása 

-a szolgáltatás 
hozzáférhetősége 
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   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  

megszervezése, a 
szűrővizsgálaton 
való megjelenés 
lebonyolítása, 
összehangolása 

fogyatékos személy 
számára biztosítani az 
állapota javításához, 
az állapotromlása 
megelőzéséhez 
szükséges rendszeres 
és hatékony 
egészségügyi ellátást 

3 

Fogyatékkal élők 
foglalkoztatását és 
életminőségét javító 
ellátások biztosítása 

Adatgyűjtés, 
helyzetelemzés -
helybeli 
munkalehetőségek 
feltérképezése, a 
munkaadók és a 
lakosság 
érzékenyítése a 
célcsoport iránt -
olyan honlapok 
propagálása, ahol a 
fogyatékkal élőknek 
is hirdetnek munkát -
otthon végezhető 
munkalehetőségek 
felkutatása 

-kellő információval 
rendelkezés a 
célcsoport 
foglalkoztatásával 
kapcsolatban, ezek 
ismeretében konkrét 
segítségnyújtási 
lehetőségek 
kidolgozása - 
befogadó környezet 
kiépülése - a 
fogyatékkal élők 
foglalkoztatási 
arányának 
növekedése, 
foglalkoztatási 
mutatók javulása  

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

- önkormányzati 
adatgyűjtés a 
diszkrimináció 
témakörében releváns 
civil szervezetek, 
érdekképviselők 
bevonásával -a célcsoport 
foglalkoztatási 
helyzetének felmérése 
helyi foglalkoztatók, 
érdekvédelmi szervezetek, 
célcsoporttal foglakozók 
bevonásával -tájékoztatók 
szervezése helyi 
vállalkozóknak, 
esélyegyenlőségi fórum 
működtetése, tárgyalások 
helyi vállalkozókkal 
munkaerő igényekről és 
érdekeltté tételük, pozitív 
diszkrimináció a 
foglakoztatásban,  

 
polgármester 2018. június 30. 

-a fogyatékkal élők 
foglalkoztatási 
mutatóinak javulása - 
kellő információ a 
célcsoporttal 
kapcsolatban, ezek 
ismeretében konkrét 
segítségnyújtás, 
befogadó környezet 
kiépülése 

humán és 
pénzügyi 
erőforrások 

-folyamatos 
monitoringozás, 
pályázatok figyelése 

4 

Egyedüllét, 
elszigeteltség 
enyhítése a 
fogyatékkal élők 
körében 

Felderíteni az ilyen 
problémával küzdő 
embereket -a 
fogyatékkal élők 
szemléletváltásának 
elősegítése -
segítségnyújtás a 
társadalomba való 
beilleszkedésük 
sikere érdekében 

-felderíteni az ilyen 
problémával küzdő 
embereket -a 
fogyatékkal élők 
szemléletváltása, 
életcél adása, 
családtagoknak 
segítségnyújtás -
társadalomba való 
beilleszkedésük 
sikeressége, 
közösségi életbe való 
bekapcsolódásuk -
közösségi programok 
szervezése számukra - 

1.1, 2.1, 2.2 pontok 

-közösségi programok 
szervezése számukra - 
környezetük befogadóvá 
tétele, figyelem felkeltése 
a fogyatékkal élők iránt -
kapcsolatfelvétel 
egyesületekkel, igénybe 
venni szolgáltatásaikat -a 
HEP többi célcsoportjával 
közös programokon való 
részvétel (pl. NETNagyi 
program) 

polgármester  Adatgyűjtés egy év, 
majd folyamatos 

-elszigetelten élők 
száma csökken, 
beintegrálódnak a 
közösségbe 

-humán, technikai, 
pénzügyi 
erőforrások, 
helyiség 
biztosítása 

-folyamatos 
kapcsolattartás, 
tájékoztatás, -
egyesületek, civilek 
bevonása -egyéb HEP 
célcsoportok 
programjaiban való 
részvétel 
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   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  

környezetük 
befogadóvá tétele, 
figyelem felkeltése a 
fogyatékkal élők iránt 
-kapcsolatfelvétel 
egyesületekkel, 
igénybe venni 
szolgáltatásaikat  



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

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

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.  
 
Felkértük a kerületi szakmai és civil szervezeteket arra, hogy működjenek közre a város 
esélyegyenlőségi programjának megalkotásában. A nyilvánosságot biztosítja még, az hogy a 

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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Képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) és az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Tervet (HEP IT) nyilvános ülésén tárgyalja és fogadja el.  
 
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 Kormos Krisztián 
polgármester felel.:  

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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










