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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, Ónod Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a község 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 község történeti bemutatása

Ónod község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben. Miskolctól 22
kilométerre délkeletre található, Muhitól 3 és Sajópetritől 4 km-re. A legközelebbi város
Nyékládháza (7 km).

A terület az őskor óta lakott. Először 1296-ban említik, Olnod néven. A 14. század második
felében már város. Ebben az időben épült a vár, Borsod vármegye első kővára. 1561-ben és 1582-
ben a törökök megostromolták, de nem foglalták el. Miután Eger török kézre jutott (1596), Ónod
volt az egyik legfontosabb erődítmény. 1639-ben a törökök felgyújtották. 1688. április 7-én egy
portyázó török csapat felgyújtotta Ónod városát. A vár is leégett, egykorú leírás szerint a
pusztulás után csupán a puszta falak meredtek az égnek.
Bár hadműveleti bázisként Ónod az 1690-es években is szerepel, a háborús viszonyok közepette a
vár újjáépítésére nem volt mód. A Rákóczi-szabadságharc idején vára már nem játszott katonai
szerepet, de a volt végvári vitézek közül szép számmal álltak be a kuruc seregbe. Zömük Ónodi
János deák (1703-1705), majd Gundelfinger Dániel (1705-1706), végül Deák Ferenc ezredében
(1706-1711) harcolt. 1707. május 31. és június 22. között Ónod táján tartották meg az ónodi
országgyűlést, amelynek során kimondták a Habsburg-ház trónfosztását. A szabadságharc alatt
sokat szenvedett a környék, a szatmári béke után pedig a város korábbi jelentőségét meghatározó
vitézlő rend is létalapját vesztette, Ónod ennek ellenére még egy évszázadig meg tudta őrizni a
megyén belüli szerepét, amely csak az iparosodás megindulásával kezdett csökkenni.

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Községfejlesztési stratégia,
Községrendezési terv, Községszerkezeti terv, Községfejlesztési koncepció
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Értékeink

Látnivalói, nevezetességei
 Az ónodi vár
 Tájház
 Török-kastély
 Római katolikus templom
 Református templom

Közintézményei:
 Homok-vár Óvoda
 Orvosi rendelők
 Könyvtári, Információs, Közösségi Szolgáltató Hely
 Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Ónod község 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 községen.
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.
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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

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:

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

(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi

törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban 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 a helyzetelemzésen alapuló
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az
oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására. Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.
Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát,
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. Ónod
Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások betartása mellett
megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a község működését, az
ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.

Ónod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 3/2011. (IV. 29.) rendelete a Szervezeti és Működési
Szabályzatában az önkormányzat által ellátott feladat- és hatásköröket az alábbiakban határozza
meg.

„(1) A Képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati jogokat, ellátja a jogszabályokban
meghatározott és az önként vállalt feladatokat.
(2) A Képviselő-testület főbb feladat-, és hatáskörét – benne az önként vállalt feladatokkal”

2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 § 1-21. pont
Képviselő-testület főbb feladat és hatásköre
I. A helyi közügyek, valamint a helyi önkormányzati feladatok:
1. községfejlesztés, községrendezés;
2. községüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása);
3. közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
5. környezet-egészségügyi (köztisztaság, községi környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásai, védelme?
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8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár elhárítás?
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. kistermelők, őstermelők számára – a jogszabályban meghatározott termékek értékesítései
lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a község közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései
szerint a helyi önkormányzat ellátásáért felelősnek minősül.

II. Önként vállalt önkormányzati feladatok:
1. méltányos szociális ellátások, helyi lakásfenntartási támogatás nyújtása, átmeneti segély,

temetési segély, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás nyújtása,
2. első lakáshoz jutók támogatása,
3. térítési díjak átvállalása,
4. Gyvt-n felül további kedvezmény biztosítása,
5. nemzetközi kapcsolatok ápolása,
6. kitüntetések adományozása,
7. széles közösséget érintő rendezvények szervezése, támogatása (falunap, advent stb.)
8. civil szervezetek anyagi támogatása”2

A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a fenti feladat és hatásköröket érintő helyi
rendeletek alkotása, végrehajtása.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és községi önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

Ónod Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
rendeletét 2004. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Ónod
Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá
telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre
hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet. A község községszerkezeti
terve az Önkormányzat 13/2004. (VII. 27.) sz. határozatával megállapított községfejlesztési
koncepción alapul.

Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A
korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került.  Ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, községüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki.
Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől
függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat
költségvetési koncepciója.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Ónod Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
 Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az

önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az
Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb,
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást,
közszolgáltatást és a községfejlesztést.

 Sajólád-Sajópetri-Ónod Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás azzal a céllal jött létre, hogy az
Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél hatékonyabb,
célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak a községen élő lakosság számára.
Önkormányzatok kötelező feladataként a szociális alapszolgáltatások biztosítása, a nem kötelező
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, a krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújtson.

 Ónod Közös Önkormányzati Hivatal, azzal a céllal jött létre, hogy Ónod és Sajópetri Községek
Önkormányzata polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s közreműködés az
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Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában.

 Ónod-Igrici-Nagycsécs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a Ónodi óvodáskorú, az Ónod-
Igrici Közoktatási Intézményfenntartó Társulás az általános iskoláskorú gyermekek oktatásának,
nevelésének megvalósulására jött létre. (Mindkét Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012.
december 31. napjával megszűnt.)

 Ónodi Védőnői Szolgálat Ónod-Muhi községek védőnői ellátásának biztosítására, a védőnői
szolgálat közös működtetésére terjed ki.

Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a
társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások
részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.

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

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit
Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR –
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal, TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.  Az
esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem
elérhetőek. Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat során pótolni kell.
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A település bemutatása

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Fő Változás

2007 2579
2008 2625 102%
2009 2621 100%
2010 2597 99%
2011 2595 100%
2012 0%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %

nők férfiak összesen nők férfiak
nő 1257 1243 2500 50% 50%

0-2 évesek 99
0-14 éves 240 266 506 47% 53%
15-17 éves 75 54 129 58% 42%
18-59 éves 704 812 1516 46% 54%
60-64 éves 68 54 122 56% 44%
65 év feletti 183 95 278 66% 34%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Ha megnézzük a település állandó népességének megoszlását, megállapíthatjuk, hogy
összességében a nők aránya, meghaladja a férfiak arányát, körülbelül 3% a különbség a két nem
aránya között. Viszont ha a korcsoportok szerinti bontást vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a 0-14 évesek
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körében szinte megegyező a számuk, a 60-64 évesek körében valamivel több a férfiak száma,
jelentős különbség a 18-59 éveseknél sem figyelhető meg, itt is hasonlóak az arányok, mint a 60-
64 éves korosztály esetében. Ezt a hátrányt a nők a 65 év felettiek korcsoportjában kompenzálják,
ugyanis ebben a korcsoportban az ő számuk nagymértékben meghaladja a férfiakét, közel a
duplája. Ez is egy általános tendencia, ismert okokkal magyarázható, ilyen például a születéskor
várható élettartam, mely a nők esetében magasabb.

3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú
állandó lakosok

száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 381 521 73,1%
2008 278 506 54,9%
2009 282 481 58,6%
2010 285 478 59,6%
2011 301 471 63,9%
2012 n.a. n.a. #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index alapján nem beszélhetünk elöregedő társadalomról, a fiatalok aránya
minden évben meghaladta az idősek arányát. Láthatjuk, hogy a 2010-ig a 65 év felettiek száma
növekedett, majd onnantól kezdve folyamatosan csökken. A 14 év alattiak száma is évről-évre
csökkenő tendenciát mutat, ennek ellenére mindenhol 50 % feletti az öregedési index.

A belföldi vándorlások egyenlegei, ha megnézzük a következő táblázatot, 2011-ig negatív
tendenciát mutattak, tehát, többen költöztek el a településről, mint ahányan ide települtek. Ez az
egyenleg 2011-től megfordult, pozitív irányt vett, ebben az évben jelentősen több volt az
idevándorlás, mint az elvándorlás, köszönhető ez a település infrastrukturális fejlődésének, új
közművesített telkek kialakításának. Láthatjuk továbbá azt is, hogy 2012-ben visszaesett mind az
idevándorlás, mind az elvándorlás aránya. Kisebb mozgást figyelhetünk meg a lakosság körében,
de az egyenleg még mindig pozitív irányt mutat.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 107 64 43
2009 58 81 -23
2010 40 63 -23
2011 46 66 -20
2012 n.a. n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések száma halálozások száma természetes
szaporodás (fő)

2008 34 31 3
2009 34 34 0
2010 29 22 7
2011 30 17 13
2012 n.a. n.a. 0

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Megnézve az élve születések és halálozások számait mutató táblázatot, láthatjuk, hogy a
legtöbb évben azért több születés történt, mint halálozás. Furcsa módon azért 2011-ben jóval
több haláleset történt a településen, mint születés, viszont a következő évben visszabillent a
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mérleg pozitív irányba, jóval több születés volt a településen, mint haláleset. Összességében
megállapíthatjuk, hogy a születések száma azért még mindig meghaladja a halálozások számát, de
ahhoz, hogy a mögöttes okokat megismerjük, további vizsgálatokra lenne szükség, melyet ebből a
táblázatból nem tudunk kideríteni.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai
közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük
társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken.
Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci
esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális.

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni - az őket körülölelő
társadalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül - pontosan mégsem lehet. A szociális
létbizonytalanság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző
együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a
társadalmi fősodortól.

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó
radikális és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma
sürgetőbb feladat, mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés,
valamint a felelős döntéshozatal nem várhat tovább helyi szinten sem. A romák széleskörű
társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű
kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a község és az egész ország
gazdasági teljesítőképességét.

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások
igazolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs
kellő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is
sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot.

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen
eszközök egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra
jelentős külön forrást biztosítanának.

A községi önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell
ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk
révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat
szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is.

Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák
nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten.

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos
etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A községi
önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy
minél több adatot gyűjtsön be a községen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az
önkormányzat (illetve partnerei, intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek
pótlása a tervezés időszakában nem megoldható, a beavatkozások irányultságának
meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző
előfordulási gyakoriságát.
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Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai
adatok, hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel
alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció
meghatározására egy többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A lakosok szerény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt
évtizedekben kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb.  Ennek legfőbb
oka a nagymértékű munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött
megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem
tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki a fiatalokat.  Szomorú,
hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a legbiztosabb bevételi forrásnak.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az
időseb elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, gondolván
arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa.
A községen 826 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi
házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a
tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A lakások kb. 70 %-a
összkomfortos (villany, víz, gáz, telefon, kábeltévé, internet). A színvonal tekintetében nincs nagy
eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta is van, de ezek sem a luxus
kategóriába tartoznak. A zártkertek száma 857 db, melyek egy részén különböző mezőgazdasági
termékek előállításával, de nagyobb részben megműveletlen. Üdülőtulajdonról nincs információ.
Több hektáros földterülettel kevés, főleg nem helyi vállalkozó rendelkezik, ezeken a területeken
mezőgazdasági tevékenység folyik.
Az önkormányzat adatbázisa szerint 540 db különböző gépjármű van a lakosság tulajdonában.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei,
s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes
jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos
megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának
elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat
a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben –
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
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 közfoglalkoztatást szervez,

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

B-A-Z megyében a munkanélküliségi rátát tekintve a Miskolci térségben magas a
munkanélküliség. Ez Ónodon is fokozottan jelentkező gond. A rendszerváltás után a helyi
Termelőszövetkezet elsők között került felszámolásra az országban. Az addig itt, becsületesen
dolgozó, fizikai munkát végző, de szakképesítéssel nem rendelkező emberek elhelyezkedési
esélyei a nullával lettek egyelőek. Az évek múlásával, életkoruk előre haladásával sokaknak a mai
napig is csak a különböző segélyezési formák, alkalmi munkák biztosítanak szerény megélhetést.
A 90-es években számos országos nagyvállalat ment tönkre, zárta be kapuit, így a bejáró dolgozók
közül sokan utcára kerültek. A Miskolcon, valamint Tiszaújvárosban működő vállalatok, cégek,
vállalkozások, melyek nagyszámú Ónodinak biztosítottak munkát, szintén megszűntek, vagy
átalakultak, jelentősen csökkentették a foglalkoztatott létszámokat. Helyben, illetve a közelben
munkahely korlátozott számban található. A legközelebbi lehetőség 15-25 km-re található. Ezek a
munkahelyek nagyrészt minimálbéren foglalkoztatnak és a bejárási költségeket nem térítik, így
nem jelentenek vonzó alternatívát a segély illetve a közfoglalkoztatással szemben.

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben
foglalt feladatai alapján községünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek
szerinti bontásban.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

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

év

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

nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 819 888 1707 139 17,0% 141 15,9% 280 16,4%
2009 809 727 1536 140 17,3% 160 22,0% 300 19,5%
2010 808 869 1677 119 14,7% 147 16,9% 266 15,9%
2011 805 842 1647 154 19,1% 136 16,2% 290 17,6%
2012 n.a. n.a. 0 n.a. ####### n.a. ####### 0 #######
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok még nem álltak rendelkezésre.)

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Ónodon a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a
nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az
arány a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak
körében jelentősen nem változott a nyilvántartott álláskeresők száma. A községen jelenleg nem
tapasztalhatók olyan gazdasági folyamatok, amelyek az állástalanok számát csökkenthetnék, az
önkormányzat a legfőbb foglalkoztató (közcélú foglalkoztatás).
Az önkormányzat részt vesz a Kormány által meghirdetett Startmunka közfoglalkoztatási
programban, ennek keretében két területen indíthatott különböző projekteket. Pl. mezőgazdasági
utak karbantartása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, valamint a téli és egyéb értékteremtő
munkákban.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010 2011 2012

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen fő 283 308 265 295 264

20 éves és fiatalabb
fő 13 17 10 13 8
% 4,6% 5,5% 3,8% 4,4% 3,0%

21-25 év
fő 39 52 54 43 7
% 13,8% 16,9% 20,4% 14,6% 2,7%

26-30 év
fő 34 37 24 37 50
% 12,0% 12,0% 9,1% 12,5% 18,9%

31-35 év fő 42 44 36 36 40
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% 14,8% 14,3% 13,6% 12,2% 15,2%

36-40 év
fő 37 26 31 32 26
% 13,1% 8,4% 11,7% 10,8% 9,8%

41-45 év
fő 31 33 22 33 32
% 11,0% 10,7% 8,3% 11,2% 12,1%

46-50 év
fő 35 44 34 38 34
% 12,4% 14,3% 12,8% 12,9% 12,9%

51-55 év
fő 26 24 26 35 26
% 9,2% 7,8% 9,8% 11,9% 9,8%

56-60 év
fő 24 30 24 23 34
% 8,5% 9,7% 9,1% 7,8% 12,9%

61 év felett
fő 2 1 4 5 7
% 0,7% 0,3% 1,5% 1,7% 2,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

év

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen
2008 139 141 280 95 102 197 68,3% 72,3% 70,4%
2009 140 160 300 49 55 104 35,0% 34,4% 34,7%
2010 119 147 266 54 36 90 45,4% 24,5% 33,8%
2011 154 136 290 82 45 127 53,2% 33,1% 43,8%
2012 148 121 269 n.a. n.a. 0 0,0% 0,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma

év

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő férfi összesen nő Férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 212 257 469 13 6,1% 15 5,8% 28 6,0%
2009 211 251 462 11 5,2% 20 8,0% 31 6,7%
2010 209 252 461 16 7,7% 17 6,7% 33 7,2%
2011 249 225 474 23 9,2% 12 5,3% 35 7,4%
2012 n.a. n.a. 0 ######## ######## 0 ########

Forrás: TeIR, Nemzeti MunkaügyiHivatal

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb
lakosság száma

összesen

15-X éves
legalább

általános iskolát
végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma

összesen nő férfi összese
n nő férf

i Összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %
200
1 1822 908 914 1590

75
2 838 232 12,7% 156 17,2% 76 8,3%

201
1

2074 1060 1014 0 207
4

100,0
%

106
0

100,0
%

101
4

100,0
%

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

év
nyilvántartott álláskeresők száma

összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása
iskolai végzettség szerint

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

8 általános

8 általánosnál
magasabb

iskolai
végzettség

Fő fő % fő % fő %
2008 311 29 9,3% 158 50,8% 124 39,9%
2009 318 25 7,9% 155 48,7% 138 43,4%
2010 276 18 6,5% 148 53,6% 110 39,9%
2011 312 21 6,7% 153 49,0% 138 44,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A lakosság iskolázottságát tekintve csak a 2001. évi népszámlálási adatok állnak rendelkezésre.
Valószínűleg azóta az általános iskolát végzettek száma növekedett.
Az álláskeresők között magas az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők, vagy csak
általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Ez is mutatja, hogy sokkal nehezebb
képzettség nélkül munkát találni.
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

év

középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen

szakiskolai
felnőttoktatás

ban
résztvevők

szakközépisk
olai

felnőttoktatás
ban

résztvevők

gimnáziumi
felnőttoktatás

ban
résztvevők

fő fő % fő % fő %

200
9

37 37 100,0% 0,0% 0,0%

201
0

34 34 100,0% 0,0% 0,0%

201
1

36 36 100,0% 0,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek
célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A
közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget
biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.
Ónod Község Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerő piaci
célcsoport:

- munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők.

A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtanak támogatást:
- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás munkaidő),
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- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 6-8 órás
munkaidő).

Településünkön a közfoglalkoztatásban részt vevők száma növekszik.
Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben foglalkoztatja az
önkormányzat elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, akik egyben tartós
munkanélküliek is. Az önkormányzat alkalmaz közfoglalkoztatottakat valamennyi intézményénél.

Korábban már megállapításra került, hogy igen magas a munkanélküliség a településen, illetőleg ezen belül
nagyon magas a tartós munkanélküliek aránya. A munkanélküliek száma csökkentésének egyik lehetséges
formája, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőséget maximálisan kihasználja, és a
közfoglalkoztatásban alkalmazhatók számát növeli.

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

A településen élők foglalkoztatási helyzete kedvezőtlen. Kevés kisebb egyéni vállalkozás, BT,
KFT szövetkezet formában működő gazdasági vállalkozások segítik a településen élők
foglalkoztatását

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

A fiatalok, pályakezdők foglalkoztatásáról nincs pontos adat, azonban a város kínálta
munkalehetőségek nem elegendőek. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok csak a Munkaügyi Központba bejelentkezettek számára elérhető.

A kistérségi központ, egyben megyeszékhely (Miskolc) 22 km-re található a településtől.

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

Az alacsony iskolázottságúak számára, felzárkóztató felnőttképzést többnyire – igény szerint a
térségben legközelebb – Miskolcon indítanak, melyekben a 8 osztályos végzettségen kívül
érettségit, ill. szakmát is lehet szerezni.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása

Jelentős a helyi közfoglalkoztatási program. Az önkormányzat igyekszik megragadni minden
közfoglalkoztatási program-pályázatot.
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A foglalkoztatás területén való hátrányos megkülönböztetésről nincs feldolgozható adatunk.

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

A szociális törvény célja:
„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak.

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”3

A szociális ellátás formái:

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás
nyújtható.

(2)118

(3)119 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a községi önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
ab) rendszeres szociális segélyt,
ac) lakásfenntartási támogatást;
b) a községi önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat

rendeletében meghatározott feltételek szerint
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,
bb) átmeneti segélyt,
bc) temetési segélyt;
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint
ca) időskorúak járadékát,
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”4

Természetben nyújtható szociális ellátások:

„47. §266 (1)267 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni
szociális ellátás formájában

3 Szociális törvény
4 Szociális törvény
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a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
b) a lakásfenntartási támogatás,
c) az átmeneti segély és
d) a temetési segély

nyújtható.”5

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év 15-64 év közötti
lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1707 8 0,5%
2009 1536 84 5,5%
2010 1677 51 3,0%
2011 1647 7 0,4%
2012 n.a. n.a. #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden
munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a
figyelmüket, hogy jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást
kaphassanak, vagy legalább regisztrált munkanélküliek legyenek.

5 Szociális törvény
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év

nyilvántartott álláskeresők
száma

álláskeresési járadékra
jogosultak

fő fő %

2008 311 311 100,0%
2009 318 318 100,0%
2010 276 276 100,0%
2011 312 312 100,0%
2012 n.a. n.a. #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

év

rendszeres
szociális

segélyben
részesülők

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési

támogatás)

Azoknak a száma, akik
30 nap munkaviszonyt
nem tudtak igazolni és
az FHT jogosultságtól

elesett

Azoknak a száma,
akiktől helyi

önkormányzati rendelet
alapján megvonták a

támogatástfő
15-64

évesek %-
ában

fő munkanélküliek %-
ában

2008 136 n.a. n.a n.a n.a n.a
2009 67 n.a n.a n.a n.a n.a
2010 44 n.a n.a n.a n.a n.a
2011 126 n.a n.a n.a n.a n.a
2012 n.a n.a n.a n.a n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

a) bérlakás-állomány

Szociális bérlakás nincs a településen.

A Ónodi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 826 házból kb. 30 üresen áll. A lakók
kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni
szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak. A régóta
üresen álló házak némelyike már romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb telekáron
lehetséges.  A községen nincs sem bérlakás sem szociális lakásállomány. A községen
veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Az önkormányzat tulajdonában mindössze
két szolgálati lakás van.

b) szociális lakhatás
Nem releváns.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem releváns.

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Ónodon 2-3 család él nagyon szegényes, „embertelen” lakáskörülmények között. Lakásukat
anyagi források hiányában nem tudják rendbe rakni, Ezekre a lakásokra jellemző, hogy már több
alkalommal is kikapcsolásra került az áram, és a gáz. Víz sem a lakásban, sem az udvaron nincs. A
lakók közkútról hordják a főzéshez, tisztálkodáshoz szükséges vizet. Árverezésre váró lakásról 17
esetben szereztünk tudomást. Kilakoltatás még nem történt Ónodon. Ez idáig nem fordult elő a
hajléktalanság kérdése.
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e) lakhatást segítő támogatások

3.4.2. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők

év Feltárt veszélyeztetett
lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma

2008 N/A N/A

2009 N/A N/A

2010 N/A N/A

2011 N/A N/A
Forrás: TeIR,

A táblázatban szereplők számára jelent komoly problémát az eladósodás, különösen a hátrányos
helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak.
Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés
hiányában a közszolgáltatásokat. A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási
támogatást igényelhetnek. Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendelet az
önkormányzat.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év
lakásfenntartási
támogatásban

részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők

száma

2008 239 0

2009 234 0

2010 247 0

2011 333 0

2012 n.a n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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f) eladósodottság
Adósságkezelésbe bevont család nincs a településen.

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

Szegregált lakókörnyezetben élő lakos nincs. A közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, villany,
gáz, csatorna) majdnem minden lakásban elérhetők. Illegális szemétlerakó, dögkút nincs a
településen. Ugyanakkor nagy problémát jelent az illegálisan elhelyezett lakossági hulladék a
zártkertben, a belterületen és a temetőben is. Ezen a terülten további beavatkozás szükséges.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, 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%. Az általános tapasztalatok alapján
elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma
népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a községi szegregátumok meghatározásának
egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Községszerkezetileg a
szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:

■ a községszövetbe agyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában ezek jelentik a
telepszerű környezetet),

■ a községszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött
szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket).

Ezen kritériumok alapján, bár egyes utcákban nagyobb a cigány lakosság aránya, ennek
ellenére Ónodon erőteljes etnikai szegregáció nem tapasztalható.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja:

„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az
egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában
közreműködők feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi
méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan
maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül -
az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
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e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények
védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi
szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel,
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a
mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését,
optimális felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”6

Az Egészségügyi Törvény a községi önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező
feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és község-
egészségügyi feladatokat.

„152. § (1) A községi önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”7

„153. § (1) A községi önkormányzat a környezet- és község-egészségügyi feladatok
körében

a) gondoskodik a köztisztasági és községtisztasági feladatok ellátásáról,
b)392 biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott

rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a község környezet-egészségügyi helyzetének

alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,

d)393 együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és
aktívan kezdeményezi ezeket.”8

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek

részére szervezett
háziorvosi szolgálatok

száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

Házi
gyermekorvosok által
ellátott szolgáltatások

száma
2008 0 1 1
2009 0 1 1
2010 0 1 1
2011 0 1 1
2012 0 1 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
7 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
8 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
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A községi önkormányzat képviselő testülete, a község lakosságszámára tekintettel felnőttek és
gyermekek részére egy felnőtt háziorvosi és egy gyermek háziorvosi alapellátási körzetet
alakított ki.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvosok a Miskolci szakorvosi rendelőintézetbe
utalja. Az idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek
számára, szükség szerint betegszállító igényelhető.

Szociális alapszolgáltatást: (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogatás-szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali
ellátás) az önkormányzat rendeletben szabályozza.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a községen nincs.
A felnőtt orvosi rendelő épülete részben akadálymentesített. A gyermekorvosi rendelő pályázati
forrásból történő átépítése és akadálymentesítése folyamatban van.

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

A községen célzott korosztály számára évente rendszeresen van tüdő-szűrővizsgálat, melyet az
érintettek igénybe is vesznek, hiszen ez az egészségügyi szolgáltatás helybe jön, és nem kell
emiatt távoli helyekre utazni. Biztos, hogy sokkal kevesebben vennének részt a szűrővizsgálaton,
ha ezért távoli helyekre kellene utazni.

A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő,
háziorvos, gyógy-testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik.
A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az
iskoláskorú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az
iskolai gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, orvos, gyógypedagógus bevonásával történik.

Az önkormányzat a közétkeztetést a községen külső szolgáltatótól vásárolja. A térítési díjakat az
önkormányzat 4 kategóriába sorolta. Szociális étkeztetést A Szent Benedek szeretetszolgálat
látja el, ennek keretében jelenleg 16 fő ellátott kap napi rendszerességgel meleg ebédet.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki
számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód
követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.  Néhány esetben kellett
felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, hogy vegyék igénybe legalább a szociális étkeztetést, mert
csak így jutottak rendszeres meleg ételhez. Többeknek fizikai állapota, betegsége miatt a főzés
nehezére esik. Némely esetben hanyagsága miatt a főzéssel nem foglalkozó, elhanyagolt,
alkoholizáló személyről beszélhetünk. Őket igyekeznek a szociális munkával foglalkozók
feltérképezni.
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, óvodában és iskolában megszervezi a
közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó
elvárásoknak. A szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára adott.
A Községban a labdarúgó és íjász egyesület teremt mozgásra lehetőséget. Az általános iskolák
délutáni sportprogramjai (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) széles választékot kínálnak a tanulók
számára.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Családsegítő és a gyermekjóléti
szolgálat biztosítja az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A preventív
rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak a lakosok önálló
életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. A szociális ellátások és a szolgáltatások
összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A
helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak,
akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Nincs tudomásunk, illetve adatunk a szolgáltatások nyújtásakor történő hátrányos
megkülönböztetésről, illetve az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Ónod Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására.
Ennek érdekében igyekeznek minden pályázati lehetőséget megragadni.
Rendszeresek az egyházi adományok: ruhanemű, tartós élelmiszer.

3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma

2008 213

2009 143
2010 241
2011 192
2012 n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adat nem állt rendelkezésre.)
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív
alapon, méltányossági alapon.

3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 8

2009 10
2010 10
2011 10
2012 n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adat nem állt rendelkezésre.)
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Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás.
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A községen nincs sportcsarnok, az iskola
épülete mellett található az önkormányzat és a Sportegyesület összefogásával szépen karbantartott
futballpálya, melyen az iskolai tornaórák megtarthatóak. A futballpálya mellett aszfaltozott
kézilabdapálya található. Az óvodában külön tornaszoba nincs, a gyerekek testnevelése a
foglalkoztatóban folyik. Úszásoktatásra a gyerekek Hernádnémetibe járnak.
A sportöltöző korszerűsítésére szintén pályázati pénzek felhasználásával nyílt lehetőség.
Nagy sikere van az évente megrendezésre kerülő „Kihívás napja” rendezvénynek.
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket figyelembe véve, a
község minden lakója számára elérhető.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati
feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester
képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak
száma 7 fő.  A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselő-testület az ülés
napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli és ünnepi ülés tart.  Évente egy alkalommal
nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei, a
civilszervezetek meghívást kapnak. A község lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett
meghívóból értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről.

A civilszervezetek rendszeres üléseinek, próbáinak az ÉMOP 3.1.3. pályázat keretében megépülő,
2013 nyarán átadásra kerülő Közösségi Ház fog otthont adni, ahol rendezvényeiket is
megszervezhetik.

Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a Községi könyvtárban
működő Teleházban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.

A helyi lakosok az Ónod Község Honlapjáról tájékozódhatnak a község életét érintő kérdésekről,
hírekről.  www.onod.hu

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

A községen etnikai konfliktusok nincsenek, de azok kezelésére fel kell készülni.
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A Föld napja alkalmával, a község tisztasága érdekében meghirdetett „Te Szedd!” szemétgyűjtési
akcióban kicsik és nagyok egyaránt részt vesznek.

A Szülői Munkaközösség tagjai is kiveszik részüket az óvodai-iskolai adománygyűjtési akciókban,
önkéntes munkákban.

Természetesen a felsorolás nem teljes körű, példák sorát lehetne említeni.

A helyi civil szervezetek segítsége, önkéntes munkája jelentős. Lehetőségeikhez mérten, a helyi
vállalkozások, cégek, vállalatok segítségére tud a település számítani, elsősorban természetbeni
adomány formájában.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a községi önkormányzattal

Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Ónodon hány fő vallja magát roma
kisebbséghez tartozónak. A községen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szorosan együttműködik a Községi önkormányzattal és a
köznevelési intézményekkel a roma származású gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
községünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban
való megmaradás

- tanácsadás, figyelemfelhívás az
önkormányzat általi
közfoglalkoztatásba történő
bevonás lehetőségéről, menetéről, -

- Munkaügyi Központba történő
irányítás, regisztrálásra történő
rábeszélés a további ellátások
lehetősége érdekében

hivatalos ügyek intézésének nehézségei - a Polgármesteri Hivatalban történő
segítségadás, tanácsadás, hivatalos
papírok kitöltésében segédkezés,

- szociális munkát végzők részéről
tanácsadás, felvilágosítás a
rászorulóknak
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az eladósodás felbukkanása - figyelemfelhívás, tájékoztatás a
lakásfenntartási támogatás
igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek
kikapcsolása elkerülése érdekében),

- figyelemfelhívás az indokolatlan és
nehezen nyomon követhető
különböző hitelek felvétele
ügyében

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci
helyzete

- képzési programokhoz juttatás
(pl. szakács, bolti eladó,
kisgépkezelő, mezőgazdasági
növénytermesztő-
élelmiszertartósító) az
elhelyezkedés esélyének növelése
érdekében

közcélú foglalkoztatottak magas létszáma - az önkormányzat önállósodási
törekvései a foglalkoztatás terén,
pl.: mezőgazdasági
növénytermesztés, virág palánták
nevelés, járdafelújításra térkő
burkolat gyártása, árokburkoló
elemek gyártása, ezek értékesítése

elhanyagolt, alkoholizáló, önhibájukon kívül
szerény körülmények között élők rendszeres
meleg étkezésének hiánya

- szociális étkezés igénybevételére
történő bevonás (sok esetben
rábeszélés), a szociális munkát
végzők feltérképezik a
rászorulókat, elintézik kérelmüket

esetenként kialakuló bevásárlási nehézség
pénzhiány miatt

- EU-s élelmiszer segélycsomagokra
kiírt pályázatok figyelése, pályázás,
sikeres pályázat esetén
élelmiszercsomag osztás

anyagi okok miatt fűtési nehézségek - rászorulók tűzifával való segítése
(Önkormányzat)
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn,
hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében,
tanyán, kis vagy nagy községen, kisvárosban, avagy nagyvárosban.
Az esélyegyenlőségre ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő
eséllyel jusson az ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol
érdeklődhet, tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége.
Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális
vonatkozású jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek
megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek.

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

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

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

Ónod állandó népességének száma               2595 fő,
ebből a 0-17 évesek száma összesen               472 fő.
A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhet ki a veszélyeztetet és védelembe
vett kiskorú gyermekek száma.

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 4 n.a 24

2009 6 n.a 28

2010 8 n.a 31

2011 8 n.a 38

2012 n.a n.a n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a községi önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Ónodon
működik Gyermekjóléti Szolgálat, mely társulási formában Sajólád-Sajópetri-Ónod Családsegítő
és Gyermekjóléti Társulás keretében látja el feladatát. Szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel,
családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.

A gyermekek védelmét:
- pénzbeli és természetbeni ellátások,

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a községen az elmúlt öt évben emelkedett a védelembe
vett és veszélyeztetett gyermekek száma.
Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerülne sor, az is sok lenne, mert az a gyermek fejlődését,
jövőjét veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet. A
korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi
helyzetben már felmerülő probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és
felmerül a gyermekek elhanyagoltsága is.

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló
működésének szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához
képest nem magas a védelembe vett gyermekek száma.

Ónodon az érintett 472 fős korosztályból:

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

Ebből
tartósan beteg

fogyatékos
gyermekek

száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek száma

2008 413

n.a n.a n.a

n.a

2009 401 n.a n.a n.a n.a

2010 419
n.a n.a n.a n.a

2011 445
n.a

7
n.a n.a

2012 440 n.a n.a n.a n.a

2013 N/A
n.a n.a n.a n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatok
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Az adatok alapján megállapítható, hogy öt év távlatában, hogyan emelkedett a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz
viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható
meg. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket
nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe kerül. Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma folyamatosan és látványosan nő. Ez is annak bizonyítéka, hogy a családok
egyre nehezebben viselik a kevesebb jövedelemből az egyre növekvő kiadások rendezését.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,

- pénzbeli támogatás,

- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

A gyermekekhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatások már fentebb taglaltuk
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

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

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma iskola
1-8. évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkezésre
jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyv-
ellátásban
részesülők

száma

Óvodáztatási
támogatásban

részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben

részesülők száma

2008

n.a n.a n.a n.a n.a

n.a

2009 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2010
n.a n.a n.a n.a n.a n.a

2011
n.a n.a n.a n.a

38
n.a

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok

Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A
táblázat tanúsága szerint feltűnő, hogy a nyári étkeztetésben részesülő gyermekek száma nulla.
Ennek valódi oka az, hogy 2012. évben már nem volt ingyenes a nyári étkeztetés. Miután térítési
díjat kellett fizetni érte, azt a szülők nem vállalták.

Ónodon nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek, így anyanyelvüknek és
kulturális helyzetüknek megfelelő pedagógiai programra sincs szükség.
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Ónodon.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a községi önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körébe gondoskodik:
a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008 2 n.a

2009 2 n.a

2010 2
n.a

2011 2
n.a

2012 2 n.a

2013 2
n.a
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
(A helyzetelemzés készítésekor a 2012. évi adatok nem álltak rendelkezésre.)

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

Az önkormányzat a védőnői szolgálatot saját fenntartásban látja el. A védőnők napi
rendszerességgel, az orvosi rendelő épületében kialakított védőnői szobában látják el a
kisbabákat, tanácsaival segítik a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresik a
családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit.   A védőnők két
községt látnak el. Ónod és Muhi községeket, de két védődő elegendő a feladat ellátásra. A
védőnői feladatellátás körébe 0-6 éves korosztályig folyik területi gondozás, mivel Ónodon az
általános iskolás gyermekek 14 éves korukig tanulnak (8. évfolyam), ezért a védőnő az ő
körükben is ellátja az iskolai gondozást.
A házi gyermekorvosi teendőket a gyermekorvosi szolgálat látja el.

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott.
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermekek száma: 2 fő. Betegségük, fogyatékosságuk mértékének
megfelelő ellátást számukra a Miskolci Éltes Mátyás Iskola biztosít.
Ónodon működik Gyermekjóléti Szolgálat. Szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és
az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a községi önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról
szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, illetve krízis segélyt (átmeneti segélyt) biztosít. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a hátrányos és
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halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított, bár
nem minden érintett él ezzel a lehetőséggel.
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított. A községen nincs sportcsarnok, az iskola épülete mellett
található az önkormányzat és a Sportegyesület összefogásával karbantartott futballpálya, melyen
az iskolai tornaórák megtarthatóak. A futballpálya mellett aszfaltozott kézilabdapálya.

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

A Községben egy gyermekorvosi praxis van. Gyermek szakorvosi ellátás mindenki számára
elérhető. A megyeszékhelyen, Miskolcon

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

A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott.
Pontos adatok nincsenek. Az egészségügyi-, szociális- és oktatási speciális igényeket, a korai
fejlesztést és rehabilitációt legközelebb Miskolcon lehetséges igénybe venni.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év bölcsődék száma
bölcsődébe beírt
gyermekek száma

Szociális szempontból felvett
gyerekek száma (munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton

tanuló szülő)

Működő összes
bölcsődei

férőhelyek
száma

2008

n.a n.a n.a n.a

2009 n.a n.a n.a n.a

2010
n.a n.a n.a n.a

2011

n.a n.a n.a n.a

2012 n.a n.a n.a n.a

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.3.4. számú táblázat – Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
A községen családi napközi nem működik.

év
családi napköziben engedélyezett

férőhelyek száma
családi napköziben a térítésmentes

férőhelyek száma

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

d) gyermekjóléti alapellátás

Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás keretein belül a
gyermekjóléti szolgáltatás Ónod, Sajólád és Sajópetri településeken működik. A szolgáltatás
biztosítását az ellátási területen, azaz Ónod, Sajólád és Sajópetri teleüléseken három
családgondozó végzi:
A problémák tekintetében Ónod településen kimagasló arányt képviselnek az anyagi okok, a
gyermekintézménybe történő beilleszkedési zavar, valamint a családi konfliktusok / szülők
egymás között, gyermek – szülő, gyermek – gyermek közti /. Ezek után legnagyobb számban a
gyermeknevelési, magatartási zavarok, nehézségek; szenvedélybetegségek, szülők életviteli
problémái jelentkeznek.

A 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 39. §. (3) bekezdésének a./ pontja értelmében
a gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
működtetése. A törvény értelmében a gyermekek védelmének rendszerében fontos feladatot
látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (háziorvosi, védőnői, családsegítő szolgálat
stb.), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási, nevelési intézmények,
rendőrség, ügyészség, bíróság, menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása,
társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.



45

A Gyvt. 17 §. (1) bekezdésében meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok
a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen
tájékoztatni.

A jelzőrendszerben a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét tekintve mintegy koordinátori
funkciót tölt be, esetgazdaként működik a család – gyermek érdekében és koordinálja azon
szakemberek munkáját, akik segítenek a probléma kezelésében (pl. védőnő, háziorvos,
óvodapedagógus, osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, gyermekvédelmi koordinátor,
gondozónő stb.).
Az ellátási területeken lévő összes, a munkához kapcsolódó alapítvánnyal, intézményekkel és
hatóságokkal kapcsolata van a szolgálatnak.
Prevenciós célzatú szabadidős tevékenység:

- Baba - Mama klub: Ónod településen Református Egyházzal közösen megrendezett 3 év
alatti gyerekeknek és szüleiknek szervezett tanácsadás, játszóház keretében, havonta 4
alkalommal.

- Nyári tábor:
A településen folyamatosan igény van a ruha, cipő, egyéb adományok közvetítésére. A Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszersegély Programja keretében, a Családsegítő
Szolgálattal közösen élelmiszercsomagot Ónod településeken 850 családhoz juttatott el a
Szolgálat élelmiszercsomagot.

e) gyermekvédelem

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról
szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, illetve krízis segélyt (átmeneti segélyt) biztosít. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a hátrányos és
halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat nyújtja a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzésére, a krízishelyzet megszüntetésére valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatást.

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

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított.
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

Az előzőekben már taglaltuk a gyermekétkeztetés Községi helyzetét.

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

Hátrányos megkülönböztetésről nem tudunk beszámolni.

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

A Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai, szervező- és gondozó munkája
a pozitív diszkriminációt szolgálják.

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

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

A községen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot
igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható
sem hátrányos megkülönböztetés, sem szegregáció.

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere (IPR)

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az
általános iskola és a középfokú iskola képesség kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez,
amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A
képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató
felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű
tanuló vesz részt.

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez,
melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő
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program megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik.

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának,
iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása,
továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a
többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált
vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által
kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes
gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. Az
általános iskolában 2005 óta folyik képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés. A
pedagógusok tíz éve végzik a hátrányos helyzetű, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozását, a tanulmányi munka terén igyekszenek javítani
sikerességüket, lemorzsolódásuk megakadályozására különböző programokat szerveznek. Ónod
Község Önkormányzata évek óta sikeresen pályázott az esélyegyenlőséget támogató
intézkedéseket segítő integrációs pénzeszközökre,segítve ezzel ezt a munkát.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott
körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető
legyen. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy
tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok
eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a
gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló
milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az
iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét
(Nkntv. 45. §).
Ónodon az óvodában és iskolában is IPR alapú nevelés és oktatás zajlik, megkönnyítve ezzel a
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
részvételét, felzárkóztatását.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
Az oktatás, képzés területén hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről nem
érkeznek jelzések.
A személyi feltételek a törvényi előírásoknak megfelelnek, ugyan sem az óvodában, sem az
iskolában nem foglalkoztatnak pszichológus szakembert, viszont a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat heti egy alkalommal 5 órában biztosítja ingyenesen a pszichológiai szolgáltatást, melyet
leginkább az óvodába és iskolába járó gyermekek vesznek igénybe.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs ilyen jellegű információ

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

Erősíteni a kompetencia fejlesztés területeit, nagyobb figyelmet kell fordítani a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi teljesítményének fokozására, motiváltságuk
növelésére. A növekvő számú halmozottan hátrányos helyzetű tanulók gyenge tanulmányi
teljesítménye hathatós beavatkozás nélkül folyamatosan az országos átlag alatt tartja az
intézményi átlagot.

Ennek eszközei a következők:
 az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség
 érvényesítése érdekében a HHH és az SNI gyermekek, tanulók integrált
 nevelésével-oktatásával a társadalmi integráció segítése;
 tehetséggondozási programok kidolgozása és megvalósítása;
 új tanítási-tanulási stratégiák, módszerek rendszerbe építése;
 kompetencia-alapú oktatás bevezetése, térségi elterjesztése, mentorálása,
 tanulói, tanári kompetenciák fejlesztése, alapvető kulcskompetenciák beépítése az
 oktatási rendszerbe a tanulók lemorzsolódásának csökkentése érdekében;

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A gyermekjóléti szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatások nagyban hozzájárulnak
gyermekek és szülők helyzetének javulásához. ami információnyújtásból, hivatalos ügyek
intézésében való együttműködésből tanácsadásból, közvetítésből és eseti gondozásból áll, ami a
fogyatékos gyermekek érdekeit, minőségibb életvitelét és fejlődését szolgálják.

Az óvodai és iskolai nevelésben a fogyatékos gyermekekkel gyógypedagógus foglalkozik, nyugodt,
fejlődésüket szolgáló környezetben.
Hátránykompenzáló juttatások tekintettel a fogyatékos gyermekekre, és gyermekes családok
szociális státuszára és az oktatási intézményekben történő részvétel céljából minden jogosult
számára egyenlő feltételek mellett elérhetőek, a törvény által szabályozott keretek között.

A családok számára jelentős kedvezmény, hogy a 3 vagy több gyermekesek, a tartósan beteg
gyerekeket nevel, gyermekeiket egyedül nevelők, valamint a gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermekek számára biztosított az ingyenes tankönyv, illetve étkezési térítési díjukhoz
50%. kedvezmény.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer és az Arany János Ösztödíjpályázat az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásában való
részvételét támogatja.
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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 117

Óvodai csoportok száma 4

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7 óra 30 - 16 óra 30

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 07. 18. - 09. 01.

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma 8 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 8 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 4 0

Kisegítő személyzet
1 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati
adatgyűjtés

A községen egy napközi otthonos óvoda működik, négy óvodai csoporttal.  Az óvodai férőhelyek
száma 117.  Az óvodába beíratott gyermekek száma 115 fő. A számokból kitűnik, hogy a
csoportlétszám magasabb a törvényben megengedettnél. Csoportfejlesztésre lenne szükség, a
jelenlegi épület kicsi a létszám és a jogszabályban előírt m2 igény tekintetében. A két és féléves
korú gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét
betöltött gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely.
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4.4.3. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai

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 107 4 100 n.a 107 0

2009 120 4 117 n.a 120 0

2010 110 4 117 n.a 110 0

2011 108 4 117 n.a 108 0

2012 n.a 4 117 n.a n.a 0

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

Az óvodai férőhelyek számánál magasabb az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma,
ezért megoldást kell keresni a törvényben előírtak betartására.
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4.4.7. számú táblázat Általános iskolában tanulók száma

tanév

Általános iskola 1-4
évfolyamon

tanulók száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános
iskolások

száma
napközis tanulók száma

fő fő fő fő %

2010/2011 105 89 194 52 26,8%

2011/2012 105 89 194 53 27,3%

2012/2013 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2013/2014 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: Általános Iskola
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4.4.12. számú táblázat – A 8. évfolyamot eredményen befejezettek a nappali oktatásban

tanév

8. évfolyamot
eredményesen

befejezettek száma /
aránya a nappali

rendszerű oktatásban

fő %

2010/2011 28

2011/2012 20

2012/2013 n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi
adatok

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
Hepatitis vírus felbukkanásának lehetősége - HPV elleni védőoltás az állandó

lakóhellyel rendelkező nők és
leánygyermekek részére. Az
oltássorozatból a 3. oltás díjának
átvállalása az önkormányzat
részérről

drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori
bűnelkövetés, közlekedési
szabálytalanságok

- szülő, iskola, környezet együttes
odafigyelése, jelzőrendszer
működése, felvilágosítás a helyi
körzeti megbízottal közösen

gyermekek különböző anyagi helyzete,
öltözködésbeli különbségek (szerényebb-
szegényesebb megjelenés óvodában,
iskolában

- óvodai, iskolai környezetben
egymás elfogadtatása, gyermekek
szintjén történő megértetéssel,
neveléssel,

- adományozások szervezése Szülői
Munkaközösség keretén belül
(taneszközök, kinőtt ruhák)
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hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermekek étkeztetése

- cél, hogy minden érintett gyermek
vegye igénybe a kedvezményes
étkeztetést, erről az elutasító
szülőket meg kell győzni

érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása - a jelzőrendszer hatékony
működtetése, a környezet,
elsősorban a pedagógusok
észrevételeinek azonnali
továbbítása az illetékesek felé
(Gyermekjóléti-, Családsegítő
Szolgálat, jegyző) felé

elszegényedés jelei - óvodai, iskolai odafigyelés,
jelzések továbbítása a segítséget
nyújtani tudó szervek felé,
ruhagyűjtés, adományozások
megszervezése, csere-bere akciók
szervezése

késő estig, éjszaka felügyelet nélküli
gyermekek előfordulása a községen

- Polgárőrszolgálat fokozott
ellenőrzése

rendszeres étkezéshez jutás - EU-s élelmiszer segélycsomagokra
pályázás, segélycsomagok osztása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

1.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint

 a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári,
politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés,
előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén

 szociális biztonság területén,
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem,
családi állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 942 887 n.a n.a 159 152
2009 696 770 n.a n.a 174 144
2010 844 763 n.a n.a 159 117
2011 828 690 n.a n.a 165 147
2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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A táblázat adatai arról adnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
munkanélküliség. A foglalkoztatottak száma tippelt adat.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

A munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési
programokban. Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a
férfiaké. Ez talán a fizikai állóképesség miatt lehet így. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is
jelentkezik, többnyire a férfi munkaerőt részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő
marad otthon a beteg gyerekkel. Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért
érzékelhető. Nők számára helyben csak az Önkormányzat tud munkát biztosítani
közfoglalkoztatás keretében.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Nincs adatunk erre vonatkozóan, de tudomásunk szerint a nők iskolai végzettsége arányaiban
nem tér el a férfiakétól.

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

Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk adatokkal.

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.)
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A községen bölcsőde nincs, napközi otthonos óvoda működik. Az óvodai férőhelyek száma 117.
Az óvodába beíratott gyermekek száma 115 fő. A számokból kitűnik, hogy a csoportlétszám
magasabb a  törvényben megengedettnél. Csoport fejlesztésre lenne szükség.
A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik
életévét betöltött gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A nők
elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott
legyen. Van arról is információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen talált állást
magának, gyermekét is a munkahelye szerinti község óvodájába íratta. A községben családbarát
munkahelyi megoldásra, rugalmas munkaidőkezdésre azért nincs példa, mert munkahely sincs.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.

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

év védőnők száma
0-3 év közötti

gyermekek száma
átlagos gyermekszám

védőnőnként

2008 2 131 66

2009 2 129 65
2010 2 128 64
2011 2 117 59
2012 n.a n.a #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 n.a n.a #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR és helyi
adatgyűjtés

A védőnők nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzik, hanem a kismama
gyakorlati és lelki segítése is feladatuk. Szoros kapcsolatban állnak a családokkal, rálátásuk van a
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gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tartanak a kisgyermekellátó intézményekkel,
gyermek-házi orvossal.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a községen. Ez nem jelenti azt, hogy
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél
róla. Ha súlyosabb eset előfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. A község kicsi, mindenki,
mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül.  Természetesen a kisebb bántalmazást,
vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene.   A
Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést
lehet tenni.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A községen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi információk alapján
erre nincs szükség.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A község közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké.
A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya elenyésző.

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

év
Képviselőtestület tagja

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

2008 6 3 0 0 0 0
2009 6 3 0 0 0 0
2010 6 3 0 0 0 0
2011 2 4 0 0 0 0
2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a
2013 n.a n.a n.a n.a n.a n.a

Forrás: Helyi adatgyűjtés

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során községünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
nagyarányú munkanélküliség - közfoglalkoztatásba történő

bevonás, önkéntes munkára való
ösztönzés-ezzel kapcsolatos
felvilágosítás, tájékoztatás
megadása, mert ez lehet alapja egy
további ellátási formának

eltitkolt családon belüli erőszak - jelzőrendszer működtetése,
felvilágosítás hova fordulhat az
érintett segítségért, (Családsegítő,
Rendőrség, ingyenes hívható
segélykérő telefonszámok
nyilvános helyeken történő
közzététele)

szükséges gyermeklétszám óvodai
elhelyezése

- óvodabővítés, csoportfejlesztés,
amennyiben tartósan magas lesz
az óvodáskorú gyermekek száma,
a kicsik elhelyezését meg kell
oldani, ellenkező esetben az anyák
elhelyezkedési esélyei csökkennek

- bölcsődei csoport lehetőségének
vizsgálata

szakképesítés hiánya - képzési programokhoz juttatás
(pl. szakács, bolti eladó,
mezőgazdasági növénytermesztő-
élelmiszertartósító) az
elhelyezkedés esélyének növelése
érdekében

elszigetelődés megszüntetése - a község közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség
érzetének

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a
kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
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 saját jogú nyugdíj
- öregségi nyugdíj
- rehabilitációs járadék

 hozzátartozói nyugdíj
- özvegyi
- árvaellátás
- szülői
- baleseti hozzátartozói nyugellátás
- özvegyi járadék

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 249 363 612
2009 246 367 613
2010 251 357 608
2011 256 351 607
2012 0
2013 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a községen nagyon
alacsonyak. Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési
esélye a nullával egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben
látványos a diszkrimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is
hamarabb eléri a korosztályt. A községen a regisztrált munkanélküliek száma 2012. évben 276 fő,
ebből 67 fő 50 év feletti.
Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti
munkavégzés lehetőségével.
A község elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki életmóddal járó többletterhelés miatt
örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka
bőven.
A községben nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs
lehetőség.

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

A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Az idősebb korosztálynak a munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélye nagyon kevés, a
foglalkoztatás területén hátrányos helyzetben lesznek mindaddig, amíg a fiatalabbak körében is
jelentős a munkanélküliség.

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

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, községen élő idősek számára a
szociális alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az
önkormányzat társulási formában, a Miskolc Kistérségi Társulás keretében látja el feladatát. Az
önkormányzat szociális rendelete, valamint a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint az
idősek számára biztosított a:

 szociális alapszolgáltatás:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

év 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő fő %
2008 278 0 0%
2009 282 0 0%
2010 285 0 0%
2011 301 0 0%
2012 n.a n.a #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók
szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját
otthonukban. Nappali ellátásra nincs lehetőség, erre igény sem mutatkozik, az idősebb és
betegesebb személyek szívesebben maradnak otthon.

64 évnél idősebbek (fő)

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017nappali ellátásban részesült

64 évnél idősebbek

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

nappali ellátásban részesültek aránya



62

A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A szociális étkeztetés is
népszerű. Az idősek választhatnak, hogy helyben fogyasztással, elvitellel vagy kiszállítással kérik
az ebédet.
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben nem tudja igénybe venni, a legközelebbi
szakrendelő Miskolcon van. Aki betegsége folytán, vagy mozgásában korlátozott, annak
lehetősége van betegszállítót igényelni.
Az önkormányzat intézményei részben akadálymentesítettek.

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében,
A község időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább csodálkozással és hitetlenkedve
szemlélik a fejlődést.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők
száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 2
2009 2
2010 2
2011 2
2012 n.a
2013 n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A művelődési házunk rendezvényei nyitottak. Az érintettek zöme tájékozott a szociális
szolgáltatások igénybevétele tekintetében,
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója a Nyugdíjas Klub. ahol a tagok
hetente egy alkalommal összegyűlnek. Jó kapcsolatot ápolnak más települések klubjaival.
Munkájukra mindig lehet számítani a településen megszervezésre kerülő rendezvények
bonyolításában, vendéglátásban.

c) idősek informatikai jártassága
A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, inkább csodálkozással és

hitetlenkedve szemlélik a fejlődést

6.4. Az időseket, az életkorral járó saját igények kielégítését célzó programok a községen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi
eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben
mozdulnak ki otthonról.

6.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során községünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

az idősek szociális ellátása - biztos és állandó személyek
munkába állítása az alapszolgáltatás
ellátására a folyamatosan változó
személyek helyett

Nyugdíjasklub, Énekkarok (helyi
hagyományok) megtartása

- tagok toborzása

az idősebb korosztályba tartozók
munkanélkülisége

- munkahelyek létesítéséhez
tanácsadás, felvilágosítás, önkéntes
munka vállalására felhívás

bűnelkövetők számára leginkább
veszélyeztetett korosztály

- rendörség fokozott járőrözése,
veszély esetén riaszthatósága,
elérhetősége

-
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1. A községen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

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

Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a községen nincs mód, de nem a hátrányos
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem
tevődne össze. A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A községen nincs nappali
ellátás, lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon,
környezeten, illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A fogyatékossággal élő személyeknek a munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélye nagyon
kevés. A fogyatékkal élők a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportját képezik:
munkaerő-piaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié, így a
foglalkoztatásuk és munkába állásuk – a jelenleg egyébként is elégtelen munkaerő piaci kínálatot
figyelembe véve - szinte lehetetlen.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Az Önkormányzat az önálló életvitel támogatása érdekében a kötelező feladatainak ellátása
keretén belül biztosítja. Az általa nyújtott szolgáltatások (Idősek Klubja, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés) igénybevevőinek adatait nem
kezeli külön a fogyatékossággal élőkre vonatkoztatva, ezért erre vonatkozóan pontos adatunk
nincs.

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint
járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben
ennek szükségét érzik biztosítható

 szociális alapszolgáltatás,
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés

Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények,
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a községen nincs.
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma

év megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma

2008 75 n.a

2009 69 n.a

2010 61 n.a

2011 n.a n.a

2012 n.a n.a

2013 n.a n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A községen minden megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személy ellátásban
részesül.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

év

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008 0 0 0

2009 0 0 0

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2012 0 0 0

Településünkön nincs nappali ellátást biztosító intézmény.

7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetősége, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és
kulturális létesítmények akadálymentesítettek.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége

A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú
létesítmények látogatása biztosított. Parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére
kijelölt parkolóhelyek kialakítása megtörtént.  Ami gondot okozhat, az a Magyar Közút Kht.
tulajdonában lévő községi főutca állapota, melyen olykor veszélyes a kerekes székes közlekedés.
Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez biztonságosan
lerakott lapokból, térkőből készített járda készítése, a régi járdák felújítás szükséges.  A fogorvosi
rendelő akadálymentesítése még megoldandó feladat.

7.4. Következtetések-problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

 A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségének nyomon követése, együttműködés
a helyi foglalkoztatókkal a foglalkoztatás biztosítása érdekében.

 A helyi foglalkoztatók ösztönzése a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatására, legalább a kvóta mértékéig. Első lépésként az önkormányzat és az általa
fenntartott intézményekben kell biztosítani a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatását.

 A középületek teljes körű akadálymentesítése, az utak korszerűsítése során az
akadálymentesítési szabályok figyelembe vétele.

 A fogyatékos személyek közlekedési feltételeinek javítása érdekében együttműködés a
Borsod Volánnal. (Az egészségügyi szolgáltatások, szakrendelők megközelítése
érdekében.)

 Biztosítani, hogy az Önkormányzatnál, hogy a különböző fogyatékossággal küzdő
emberek ügyeiket el tudják intézni.

 Az önkormányzat honlapjának akadálymentesítése

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés

lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya
nem 100 %-os.

Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése, információs és kommunikációs

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.



67

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.)

A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a
közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az
egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, közbiztonság megteremtéséhez.

Ónodon aktívan tevékenykedő egyesületek és alapítványok:

 Sportegyesület – (labdarúgó, ökölvívó, kézilabda szakosztályok)
 Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület
 Fecske Fiatal Családok klubja
 ASONY Hagyományőrző Íjász Egyesület
 Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület
 Polgárőr Egyesület

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

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő kis- és
mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és
nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Ónod a jövőben is még
inkább élhető községgé váljon. A Község egyik fő erőssége a civil aktivitás. A civil szervezetek
adatbázisát áttekintve elmondható, hogy mindkét oktatási, gyermek- és ifjúsági intézmény
rendelkezik alapítvánnyal, amit az intézményben tanuló gyermekek és fiatalok fejlesztésére,
ifjúságfejlesztésre hoztak létre. Működési formájuk szerint alapítványok és egyesületek működnek
Ónodon. A civil szervezetek együttműködésének javítása fontos, fejlesztendő terület, mert a
szervezetek közötti kapcsolat és a közösségi megvalósítás nehézkesen működik. Az erőforrások, a
meglévő tudás összehangolása, esetleges egyesítése, átadása jelentősen felpezsdítené a Ónodi civil
életet.

Ahogyan a célok között megfogalmazásra került, ezen pontban is fontos megemlíteni, hogy
Ónod Község Önkormányzata és Ónod Község Képviselő-testülete saját fenntartású
intézményeivel, a településen működő civil szerveződésekkel, egyházakkal, önszerveződésekkel,
társulásokkal, egyesületekkel és alapítványokkal közösen (gyakorta azok anyagi támogatása
mellett) törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.

Melyek a közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok
megvalósításához mozgósíthatóak és szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok
megvalósítása érdekében. Legyen az advent, falunap, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi
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munka, jótékonysági rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb. A
rendezvények sikeres megszervezéséért a civilszervezetek vezetői, tagjai sokat tesznek, mindehhez
azonban kell egy megfelelő irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az emberek szívesen
mozdulnak.

A polgármester, a képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek
értékelhető. Természetesen a jót is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat,
inkább szabadidő kérdése. A falun élő emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre
ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét elveszi az utazás, munka után a kertek, porták,
otthonok rendben tartása is sok energiát igényel.

A helyi civilszervezetek kapcsolata a környező községek hasonló szervezeteivel jónak
mondható, gyakran szerveznek közös rendezvényeket.

Az önkormányzat a költségvetésében minden évben tervez különböző összegeket a
civilszervezetek támogatására.

A kulturális és közösségi életnek remélhetőleg új lendületet ad a 2013. évben ÉMOP Pályázat
keretében megépülő Közösségi Ház, melyben helyet kapnak a már említett civilszervezetek is.

A szociális ellátórendszer fejlesztésében és az idősellátás tekintetében az egyházi szféra is jelentős
szerepet lát el, kapcsolata az Önkormányzattal megfelelő, a szükséges egyeztetések megtörténtek.
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 79-86. §-ai rögzítik.
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.

Ónodon a törvényi előírásoknak megfelelően működik a helyi nemzetiségi önkormányzat, a
Községi Önkormányzat szükséges anyagi támogatásának biztosításával. A helyi nemzetiségi
önkormányzat rendszeresen szervez adományosztást, pályázatok írására törekszik.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A partnerségi kapcsolat a korábbiakban a kistérségi viszonyok elemzése során kifejtésre került a
2.2 pontban.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége
Az érintett célcsoportok vonatkozásában nincs kimutatható tevékenységük.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Község nyilvántartásában szereplő szervezetek aktívak, működésük folyamatos.
A civil szervezetek működési területei:
- kulturális,
- természetvédelmi,
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- ismeretterjesztő,
- sport,
- településvédelem

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

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

A HEP sablon munkaanyag elkészítése, az önkormányzat, közoktatási intézmények és más
szervezetek, civil szervezetek dokumentumaival összehangolva történik. Következtetések
levonásának áttekintése szintén közös munka. Munkacsoportok kialakítása a különböző
célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében megtörtént.
Ónod Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a
konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és
társadalmi partner számára biztosítja.

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Polgármesteri Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, a község lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele
céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban bárki
számára elérhető, a község honlapján olvasható és véleményezhető.

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények,
civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen
tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a
tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, Ónod
Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg.

Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a
megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével
valósul meg.
A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok
végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását.
A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az
évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja.
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A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselőtestületi ülésen a
tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi civil szervezetek,
vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót a testület elfogadja, majd a
helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül.
A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének
bemutatásához adatfelvétel is történik.

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása
szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és
társadalmi környezet kialakításának érdekében Ónod Község Önkormányzata a Programot a
település honlapján közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot
elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi ülést szervez.
A polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, hozzászólni és
kérdezni.
1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a települési honlapon elérhető.
2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül.
3. Az elfogadott végleges program a honlapon elérhető.
4. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az előterjesztéshez
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Célcsoport
Következtetések

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegény-
ségben élők

Nincs önkormányzati adatgyűjtés,
Nincs az önkormányzatnál
esélyegyenlőségi referens
E célcsoport közmunkában való
részvétele
Infrastrukturális ellátottság

E célcsoport közszolgáltatásokhoz való
hozzáférése diszkriminációmentes
Esélyegyenlőségi referens megléte
Esélyegyenlőség figyelembevétele a
közmunka során
Infrastruktúra minden területen biztosított
legyen

Gyermekek

Közszolgáltatások elérése helyben
Magas az igazolatlan iskolai hiányzások
száma
Megnövekedett fiatalkori gyermekvállalás
Lopás, betörés, garázdaság magas száma

Minél több közszolgáltatás helyben
történő biztosítása
Hiányzások törvényi keretek közt tartása
Fiatalkori gyermekvállalás visszaszorítása
Lopás, betörés, garázdaság, csökken,
megszűnik

Idősek
Nincs önkormányzati adatgyűjtés
Idősek napközbeni ellátása nem
megoldott

Naprakész nyilvántartás
Napközbeni ellátás biztosított

Nők
Nincs önkormányzati adatgyűjtés
Gender szakértelemmel rendelkező
kompetencia hiánya

Teljesül a nemekre érzékeny adatgyűjtés
elkészítése a következő területeken:
foglalkoztatás, közoktatás, szakképzés,
szociális ellátás, egészségügyi ellátás,
bűnmegelőzés, áldozatvédelem,
településfejlesztés
Szakértő megléte

Fogyatékkal
élők

Nincs önkormányzati adatgyűjtés
Infokommunikációs akadálymentesítés
hiányzik

Fogyatékkal élők nyilvántartása
Fogyatékkal élők információkhoz való
hozzáférése

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint

intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegény-

Adatgyűjtés
Esélyegyenlőségi megbízott
Közmunka minősége

Önkormányzat igazgatási csoportja, pénzügyi
csoportja, szociális szféra, felelőse a jegyző és
a polgármester
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ségben élők Infrastrukturális ellátottság

Gyermekek

Közszolgáltatások elérhetősége
Iskolai hiányzás
Egészségügyi felvilágosítás
Bűnözés

Egészségügyi, szociális, oktatási,
gyermekvédelmi szektor, (intézményvezetők,
osztályfőnökök, védőnő, háziorvos, körzeti
megbízott)

Idősek
Adatgyűjtés
Napközbeni ellátás biztosítása

Igazgatási csoport, felelőse a jegyző
Szociális, egészségügyi szektor

Nők
Nemek szerinti adatgyűjtés
Kompetencia

Igazgatási csoport, felelőse a jegyző és a
polgármester

Fogyatékkal
élők

Adatgyűjtés
Infokommunikációs akadálymentesítés

Igazgatási csoport, felelőse a jegyző

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Adatgyűjtés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nincs önkormányzati adatgyűjtés a mélyszegénységben élők és romák
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréséről, igénybe vételéről, nincs a
nemekre érzékeny adatgyűjtés, elemzés és értékelés, nincs
önkormányzati adatgyűjtés elemzés az idősek teljes körére
vonatkozóan, illetve a fogyatékkal élő emberekről.

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

A romák közszolgáltatásokhoz való hozzáférése diszkriminációmentes legyen,
teljesüljön a nemekre érzékeny adatgyűjtés, az idősekkel illetve a fogyatékkal
élőkkel kapcsolatos nyilvántartás naprakész legyen.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Rendszeres időközönként felméréseket kell végezni, a kötelező
adatszolgáltatások áttekintése, a meglévő adatok táblázatba rendezése, rövid
és középtávú adatgyűjtési és elemzési terv készítése.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat igazgatási csoportja, jegyző

Partnerek Helyi családsegítő szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve

2014. 12. 31.-re megvalósuljanak ezek az adatgyűjtések

Eredményességi
mutatók és annak

Eredményességi mutatója az, ha valóban elkészülnek ezek a felmérések,
kézzel foghatóak lesznek, ennek révén ismert lesz bizonyos célcsoportok
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dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága

pontos száma a településen, így a közszolgáltatásokhoz való hozzáférése,
bizonyos ellátásokhoz jutás többek számára elérhetővé válik.
Ezeket a felméréseket bizonyos időközönként szükséges ismételni, hogy az
adatok mindig naprakészek legyenek, ezáltal a változásokat megismerjük.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázata az lehet, ha nem sikerül teljes mértékben felmérni a
célcsoportokat, egyesek kimaradnak, ezért minél alaposabb felmérést
szükséges végezni, illetve az adminisztratív túlterheltség az adatgyűjtés során.
Ennek a csökkentésének a módja az előzetes adatgyűjtési terv elkészítése,
valamint az adatgyűjtés ütemezése.

Szükséges
erőforrások

Az önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása

Intézkedés címe: Esélyegyenlőségi megbízott

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel) Nincs az önkormányzatnál esélyegyenlőségi referens

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

Esélyegyenlőségi referens megléte, aki koordinálja az esélyegyenlőségi
program kidolgozását és megvalósítását, gondoskodik a rendszeres
felülvizsgálatról, gyűjti és elemzi az önkormányzatnál az esélyegyenlőségre
vonatkozó adatokat, biztosítja az ezzel kapcsolatos tájékoztatást, segít
kidolgozni és működtetni az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban
felmerülő problémák kezelésének rendjét.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Esélyegyenlőségi referens kijelölése, esetleg képzése, majd alkalmazása

Résztvevők és
felelős Polgármester a felelőse

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve 2016. 08. 31.-ig esélyegyenlőségi referenst kijelölni

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

Költségvetési helyzettől függő, hogy tud-e az önkormányzat, és mennyi időre
tud esélyegyenlőségi referenst alkalmazni. Ennek eredményessége akkor
nyilvánulna meg, ha a településen a különböző, esélyegyenlőség
szempontjából fontos célcsoportok jogai, érdekei érvényesülnének,
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük biztosított lenne minden területen.
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Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázata lehet, ha nincs megfelelő képzettséggel rendelkező személy, aki el
tudná látni ezt a feladatot. Ez a kockázat előzetes képzéssel csökkenthető.

Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás, pénzügyi kihatással, esetleg pályázati forrás

Intézkedés címe: Közmunka minősége

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A hátrányos helyzetű és roma közmunkások nívós közmunkában való
részvétele.

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

A közmunka elosztása során figyelembe kell venni az esélyegyenlőségi
szempontokat, a romákat is képzettségüknek megfelelő munkakörben kell
alkalmazni, amennyiben erre lehetőség van, valamint olyan munkákat
végeztetni, melyek valóban a közösség javára válnak, község fejlődését
elősegítik.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felmérni azokat a munkaköröket, melyekben a helyi romákat alkalmazni
lehet, és amelyek valóban értékteremtő jelleggel bírnak, majd ténylegesen
alkalmazni ezen célcsoportot.

Résztvevők és
felelős Önkormányzat igazgatási csoportja, jegyző

Partnerek Munkaügyi kirendeltség

Határidő(k)
pontokba szedve

2014. 12. 31.-re megvalósuljon az esélyegyenlőség a közmunka területén belül
is.

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

Nívós közmunkában részt vevő hátrányos helyzetű és roma lakosok, akik
valóban hasznos munkában vesznek részt, melynek eredményeként a
település is fejlődik, szépül, épül.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Ennek az a kockázata, ha nincsenek a szükséges szakmákkal rendelkező roma
lakosok a településen, melyet a szakmához segítésükkel lehetne csökkenteni.

Szükséges
erőforrások Állami támogatások, pályázatok
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Intézkedés címe: Infrastrukturális ellátottság

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A település infrastrukturális ellátottsága jelenleg nem 100 százalékos.

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

Az infrastrukturális ellátottság a település minden területén biztosított legyen.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Elsősorban arra van szükség, hogy a hiányok feltérképezése megtörténjen,
majd ezután kell egy megoldási időtervet készíteni, végül pedig azt
végrehajtani.

Résztvevők és
felelős

Szociális szféra, pénzügyi csoport, polgármester

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

2016.08.31

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

Infrastruktúra megléte a település egész területén, teljes úthálózat,
csatornázás, szennyvízelvezetés kiépítése.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs elég forrás ezek megvalósítására, ezt pályázatok elnyerésével
csökkenthetjük.

Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás, valamint pénzügyi erőforrás, pályázati források
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Intézkedés címe: Közszolgáltatások elérhetősége

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Csak részben érhetők el helyben a gyermekeket érintő
közszolgáltatások.

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

Minél több közszolgáltatás helyben történő biztosítása, konkrétan bölcsőde
működtetése a településen, szükség esetén családi napközi, házi
gyermekfelügyelet, mert a gyermekek napközbeni ellátása nem biztosított
mindenki számára.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A közszolgáltatások lehetőségeinek vizsgálata, előzetes igényfelmérés a
lakosság körében mindenképpen szükséges.

Résztvevők és
felelős

önkormányzat, jegyző, polgármester

Partnerek
Egészségügyi, szociális, oktatási és gyermekvédelmi szektor (Védőnői
szolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, óvoda, iskola)

Határidő(k)
pontokba szedve

2016.08.31

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

Közszolgáltatások megléte, a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen
mindenki számára a településen.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázat lehet, ha nem megfelelően lettek felmérve az igények, valamint az
anyagi források hiánya. Pályázati források igénybevételével csökkenthető ez a
kockázat.

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi erőforrás, humán erőforrás, technikai erőforrás, pályázati források
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Intézkedés címe: Iskolai hiányzás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Magas a hiányzás a tanulók körében, elsősorban pedig a roma tanulók
körében.

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

A hiányzások csökkentése, azok törvényi keretek közt tartása, megelőzni azt,
hogy az iskolai hiányzások olyan mértéket öltsenek, melynek már anyagi
vonzata is van, illetve egyéb gyermekjóléti intézkedés is szükségessé válik.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Felmérni azokat az okokat, melyek a magas hiányzásokat okozzák,
megpróbálni megoldást találni ezekre, majd folyamatos családlátogatással
megelőzni ezek újbóli előfordulását.

Résztvevők és
felelős

Szülők, iskola intézményvezetője, osztályfőnökök, gyermek és ifjúságvédelmi
felelősök.

Partnerek
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, óvoda, helyi roma nemzetiségi
önkormányzat

Határidő(k)
pontokba szedve

2014.12.31

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

Ennek az eredményességi mutatója az, ha a hiányzások ténylegesen
mérséklődnek, talán meg is szűnnek, azt az osztálynaplókon keresztül tudjuk
figyelemmel kísérni. A szülőkkel folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás, a
gyermekekre fokozott odafigyelés és támogatás a probléma megoldásán túl is.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázata az lehet, ha a szülők részéről nincs megfelelő érdeklődés, ők sem
kellően motiváltak, valamint az együttműködés hiánya a különböző
intézményekkel.

Szükséges
erőforrások

Az iskola és az önkormányzat intézményeinek a dolgozói.
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Intézkedés címe: Egészségügyi felvilágosítás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A településen megnövekedett a fiatalkori gyermekvállalás, az utóbbi
években növekszik a 18 életévüket be nem töltött várandósok száma.

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

A fiatalkori gyermekvállalás visszaszorítása, kiskorú várandósok számának a
csökkenése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Előadások illetve felvilágosítások tartása a célcsoport számára minél fiatalabb
életkorban, megismertetni velük a korai gyermekvállalással kapcsolatos
nehézségeket, tudatosítani bennük a felelősségvállalást.
Ezt a szülőkben ugyan úgy tudatosítani kell, hogy ez az ő felelősségük is,
valamint azt, hogy ennek milyen gyermekvédelmi, gyámügyi intézkedések
lehetnek a következményei.

Résztvevők és
Felelős

Egészségügyi szektor, védőnők

Partnerek
Iskola, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, helyi roma nemzetiségi
önkormányzat

Határidő(k)
pontokba szedve

2015.12.31.

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

Eredményt akkor érünk el, ha a célcsoport tagjai megkapják a megfelelő
tájékoztatást, megismerik a korai gyermekvállalással kapcsolatos nehézségeket,
ennek révén valóban csökken azok száma, kik gyermek vagy fiatalkorban
esnek teherbe.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Kockázata, ha a szülők nem partnerek ebben, nem fordítanak kellő figyelmet
gyermekük felvilágosítására.

Szükséges
erőforrások

Humán erőforrás szükséges
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Intézkedés címe: Bűnözés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok a bűnözés, a lopás és a garázdaság a településen, melyet sok
esetben fiatalkorúak követnek el.

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

Csökkenjenek, illetve megszűnjenek az ilyen jellegű bűncselekmények a
településen.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Elsősorban a fiatalok tájékoztatása szükséges, valamint felvilágosító előadások
tartása az iskolákban, sőt már az óvodában is arról, hogy a különböző
bűncselekmények elkövetésének melyek a következményei. Szülők bevonása a
tájékoztatásba, valamint fokozottabb rendőri ellenőrzések szükséges a
településen, térfigyelő rendszer kialakítása.

Résztvevők és
felelős Körzeti megbízott, az iskola vezetése

Partnerek Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, polgárőr egyesület (amennyiben
működik a településen), helyi roma nemzetiségi önkormányzat

Határidő(k)
pontokba szedve 2015.03.31.

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

Csökkenek a településen az ilyen jellegű bűncselekmények, ezek az adatok a
rendőrségi nyilvántartásból is láthatóak. Egyre ritkább rendőri jelenlétre van
szükség, a fiatalokat a tanulásra kell motiválni, valamint szabadidejük hasznos
eltöltésére.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Ha a rendvédelmi szerveknek nincs elég kapacitása arra, hogy a szükséges
jelenlétet biztosítani tudják a településen.

Szükséges
erőforrások Humán erőforrás szükséges, lakossági önszerveződés
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Intézkedés címe: Kompetencia

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gender szakértelemmel is rendelkező kompetencia hiánya.

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

Biztosítani kell egy gender szakértő meglétét a településen, aki nemekre
érzékeny adatgyűjtést, elemzést és értékelést végez az önkormányzat által
felügyelt minden szakterületen. Ezek a területek a foglalkoztatás, közoktatás,
szakképzés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, bűnmegelőzés,
áldozatvédelem, településfejlesztés.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Gender szakértelemmel rendelkező szakértő képzése, felkészítése és munkába
állítása.

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

A megvalósítás határideje 2014. 12. 31.

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

Gender szakértő megléte, folyamatos működése, melynek eredményeképpen a
nők jogai, esélyegyenlőségi szempontjai is érvényesülnek a különböző
területeken.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs olyan személy, aki megfelelő tudással, képzettséggel rendelkezne a
témával kapcsolatban, ezt a kockázatot előzetes képzéssel lehet csökkenteni.

Szükséges
erőforrások

Az önkormányzat humán erőforrása, pályázati forrás
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Intézkedés címe: Napközbeni ellátás biztosítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Jelenleg nincs szervezett intézmény az idősek és a fogyatékkal élők
napközbeni ellátására.

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

Az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátása biztosított legyen a településen,
ez bizonyos mértékben a családok illetve a hozzátartozók tehermentesítését is
segíti.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Elsődlegesen igényfelmérésre van szükség a különféle ellátások
igénybevételével kapcsolatban. Idősek napközi otthona, foglalkoztatója,
szervezett napközbeni ellátásának biztosítása.

Résztvevők és
felelős

Szociális, egészségügyi szektor, önkormányzat

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve

A megvalósítás határideje 2016. 08.31

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

Eredményességét az mutatja, ha valóban biztosított lesz a nappali ellátásuk
ezeknek a célcsoportoknak. Továbbra is igényfelmérésekre lesz szükség, hogy
mindenkinek lehetősége legyen hozzáférni ezekhez a szolgáltatásokhoz.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs megfelelő pénzügyi forrás ennek a megvalósításához, ehhez pályázati
források igénybevétele is szükséges.

Szükséges
erőforrások

Pénzügyi és humán erőforrás, pályázati források
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Intézkedés címe: Infokommunikációs akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Hiányzik a településen az infokommunikációs akadálymentesítés.

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

Elérni azt, hogy a fogyatékkal élő személyek is azonos eséllyel férjenek hozzá
a különböző információkhoz, a közszolgáltatásokat számukra is elérhetővé
kell tenni.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Állapotfelmérés szükséges, melyből a hiányosságok láthatóak. Ténylegesen
kialakítani az infokommunikációs akadálymentesítés elemeit, ezek például a
kontrasztos színekkel készült táblák, a tapintható információk, a hallható
segítség, a jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő
piktogramok, feliratok. Ezután Rendszeres időközönként felmérés.

Résztvevők és
felelős Igazgatási csoport, jegyző

Partnerek

Határidő(k)
pontokba szedve A megvalósítás határideje 2016. 08.31.

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

Az infokommunikációs akadálymentesítés valóban megvalósult, a fogyatékkal
élők esélyegyenlősége a közszolgáltatások terén, illetve az információkhoz
való hozzáférésben is érvényesül.

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei

Nincs elég forrás ezek kialakításához.

Szükséges
erőforrások Az önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása, pályázati forrás
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A B C D E F G H I J

Intézke
dés

sorszám
a

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetései

ben feltárt
esélyegyenlőség

i probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt

cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb
stratégiai

dokumentum
okkal

Az intézkedés
tartalma

Az
intézked

és
felelőse

Az
intézkedés

megvalósítás
ának

határideje

Az
intézkedés

eredményess
égét mérő

indikátor(ok)

Az
intézkedés

megvalósítás
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szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
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Az
intézkedés

eredményein
ek

fenntartható
sága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1 Adatgyűjtés

Nincs
önkormányzati
adatgyűjtés,
elemzés a
hátrányos
helyzetűek,
romák
közszolgáltatások
hoz való
hozzáféréséről,
igénybe vételéről

A hátrányos
helyzetűek ill.
romák
közszolgáltatáso
khoz való
hozzáférése
diszkriminációm
entes sége

Önkormányzat
éves terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i terv, feladat-
ellátási terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Igazgatási
csoport,
jegyző

2014.12.31. felmérés

Önkormányza
t és
intézményeine
k humán
erőforrása

Fenntartható

2 Esélyegyenlősé
gi megbízott

Nincs az
önkormányzatnál
esélyegyenlőségi
referens

Esélyegyenlőségi
referens megléte

Kormányzati
tervekkel
összhangban

Esélyegyenlőségi
referens kijelölése

Polgárme
ster 2016.12.31.

Esélyegyenlős
égi referens
megléte

Humán
erőforrás,
pénzügyi
kihatással

Költségvetési
helyzettől
függő

3 Közunka
minősége

A halmozottan
hátrányos
helyzetű és roma
közmunkások
nívósközmunkáb
an való részvétele

Közmunka
elosztása során
esélyegyenlőség
figyelembe
vétele

Munkaügyi
Központ,
Kormányzat
rendeletei

Polgárme
ster 2014.12.31.

Nívós
közmunkában
részt vevő hh
és roma
lakosok

fenntartható
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A B C D E F G H I J
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tartalma

Az
intézked

és
felelőse

Az
intézkedés

megvalósítás
ának

határideje

Az
intézkedés

eredményess
égét mérő

indikátor(ok)

Az
intézkedés

megvalósítás
ához

szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az
intézkedés

eredményein
ek

fenntartható
sága

4 Infrastrukturáli
s ellátottság

Nem 100
százalékos a
település
infrastrukturális
ellátottsága

Minden
területen
biztosított

Településfejlesz
tési Terv,
önkormányzati
költségvetés

A hiányok
feltérképezése,
megoldási időterv

Polgárme
ster 2016.08.31. Infrastruktúra

megléte
Humán,
pénzügy

Az elkészült
fejlesztés

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1 Közszolgáltatás
ok elérhetősége

Csak részben
érhetők el
helyben a
gyermekeket
érintő
közszolgáltatások

Minél több
közszolgáltatás
helyben történő
biztosítása,
érintő
közszolgáltatáso
k

Önkormányzat
költségvetése,
esélyegyenlőség
i terv,
feladatellátási
terv

A
közszolgáltatások
lehetőségeinek
vizsgálata

Polgárme
ster 2014.12.31. Közszolgáltat

ások megléte

Pénzügyi,
humán,
technikai.

Fenntartható,
amennyiben
adott a
gyermekszám

2 Iskolai
hiányzás

Magas a hiányzás
a roma tanulók
körében

Hiányzások
törvényi keretek
közt tartása

Háziorvosi,
iskolai
dokumentumok

Családlátogatás Polgárme
ster 2014.12.31. Osztálynapló

Iskola,
önkormányzat
dolgozói

Fenntartható

3 Egészségügyi
felvilágosítás

Fiatalkori
gyermekvállalás
megnövekedett

Fiatalkori
gyermekvállalás
visszaszorítása

Egészségügyi
dokumentumok

Előadások,
felvilágosítás

Polgárme
ster 2014.12.31.

Nincs
gyermekvállal
ás

Humán Fenntartható

4 Bűnözés
(lopás, betörés)

Sok a lopás,
betörés,
garázdaság

Csökken,
megszűnik

Rendőrségi
nyilvántartás,
közbiztonság

Ellenőrzések Polgárme
ster 2014.12.31. Rendőrségi

nyilvántartás Humán Fenntartható
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A B C D E F G H I J

Intézke
dés

sorszám
a

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetései

ben feltárt
esélyegyenlőség

i probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt

cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb
stratégiai

dokumentum
okkal

Az intézkedés
tartalma

Az
intézked

és
felelőse

Az
intézkedés

megvalósítás
ának

határideje

Az
intézkedés

eredményess
égét mérő

indikátor(ok)

Az
intézkedés

megvalósítás
ához

szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az
intézkedés

eredményein
ek

fenntartható
sága

III. A nők esélyegyenlősége

1 Nemek szerinti
adatgyűjtés

Nincs nemekre
érzékeny
adatgyűjtés,
elemzés és
értékelés az
önkormányzatnál

Nemekre
érzékeny
adatgyűjtés
teljesült

Esélyegyenlősé
gi terv

A kötelező
adatszolgáltatáso
k áttekintése,
rövid és
középtávú
adatgyűjtési és
elemzési terv
készítése,
meglévő adatok
táblázatba
rendezése
rövidtávú feladat

Polgárme
ster 2015.03.31.

Rövid és
középtávú
adatgyűjtési
tervek

Önkormányza
t humán
erőforrása

Fenntartható

2 kompetencia

Genderszakértele
mmel is
rendelkező
kompetencia
hiánya

Szakértő
megléte

Esélyegyenlősé
gi terv

Genderszakértele
mmel rendelkező
szakértő képzése,
felkészítése,
munkába állítása

Polgárme
ster 2014.12.31. Genderszakér

tő megléte

Önkormányza
t humán
erőforrása

Genderszakér
tő folyamatos
működése
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A B C D E F G H I J

Intézke
dés

sorszám
a

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetései

ben feltárt
esélyegyenlőség

i probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt

cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb
stratégiai

dokumentum
okkal

Az intézkedés
tartalma

Az
intézked

és
felelőse

Az
intézkedés

megvalósítás
ának

határideje

Az
intézkedés

eredményess
égét mérő

indikátor(ok)

Az
intézkedés

megvalósítás
ához

szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az
intézkedés

eredményein
ek

fenntartható
sága

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1 Adatgyűjtés

Nincs
önkormányzati
adatgyűjtés,
elemzés az idősek
teljes körére
vonatkozóan

Nyilvántartás
naprakész

Önkormányzat
éves terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i terv,
feladatellátási
terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Igazgatási
csoport,
jegyző

2015.03.31. Felmérés

Önkormányza
t és
intézményeine
k humán
erőforrása

Fenntartható

2
Napközbeni
ellátás
biztosítása

Jelenleg nincs
szervezett
intézmény az
idősek és
fogyatékkal élők
napközbeni
ellátására

Ellátás
biztosított

Önkormányzat
éves terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i terv,
feladatellátási
terv

Idősek napközi
otthona,
foglalkoztatója,
szervezett
napközbeni
ellátása
biztosított legyen

Szociális,
egészségü
gyi
szektor

2016.08.31. Felmérés,
interjú

Pénzügyi,
humán Fenntartható
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A B C D E F G H I J

Intézke
dés

sorszám
a

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetései

ben feltárt
esélyegyenlőség

i probléma
megnevezése

Az
intézkedéssel
elérni kívánt

cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb
stratégiai

dokumentum
okkal

Az intézkedés
tartalma

Az
intézked

és
felelőse

Az
intézkedés

megvalósítás
ának

határideje

Az
intézkedés

eredményess
égét mérő

indikátor(ok)

Az
intézkedés

megvalósítás
ához

szükséges
erőforrások

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az
intézkedés

eredményein
ek

fenntartható
sága

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1 Adatgyűjtés

Nincs
önkormányzati
adatgyűjtés,
elemzés a
fogyatékkal élő
emberekről

A fogyatékkal
élők
nyilvántartása

Önkormányzat
éves terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i terv,
feladatellátási
terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Igazgatási
csoport,
jegyő

2014.08.31. Felmérés

Önkormányza
t és
intézményeine
k humán
erőforrása

Fenntartható

2

Infokommunik
ációs
akadálymentesí
tés

Az
infokommunikáci
ós
akadálymentesíté
s hiányzik

Fogyatékosok
hozzáférése az
információkhoz

Rendszeres
időközönként
felmérés

Igazgatási
csoport,
jegyző

2015.08.31. Felmérés

Önkormányza
t és
intézményeine
k humán
erőforrása

Fenntartható
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
községen 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 községünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítást segítő egyéb eszközök:

Kiemelt prog-
ramelem

Ezek alapján
meghatározott

feladatok
Célértékek Koordinációs

feladat
Koordinációért
felelős személy

Uniós
pályázatokon
részvétel

Pályázatfigyelés és
éves pályázati terv
készítése

Lehetőség
szerint évente
egy uniós
pályázaton
részvétel

Pályázati
dokumentáció
összeállítása

Polgármester

Hazai
normatíván
kívüli
támogatások
igénybe vétele

Pályázatok,
támogatások
igénylése, jogosulti
kör tájékoztatása

legalább évente
egy
programban
részvétel

Részvételi
dokumentáció
összeállítása

Polgármester

A megvalósítás során figyelembe kell venni az önkormányzat saját SWOT-analízisét, amelyben a
következő jelentős megállapításokat teszi a településről:
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Erősségek:
 Teljesen kiépített infrastruktúra
 Rendezett, tiszta, gondozott település
 Középületek akadálymentesítése
 Önkormányzati telkek rendelkezésre állnak építés céljára

Gyengeségek:
 Helyben nincs munkalehetőség
 Nincsenek ipari vállalatok, vállalkozások

Lehetőségek:
 Mezőgazdasági területek, kertek jobb kihasználása
 Zöldségfélék termesztése
 Kisállattenyésztés erősítése

Veszélyek:
 Sajó folyó miatt árvízveszély

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 község 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.

HEP Fórum

tagjai:

munkacsoportok
vezetői,

önkormányzat,
képviselője,

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben

élők esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével

foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esély-

egyenlőségével
foglalkozó

munkacsoport
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Monitoring és visszacsatolás

Az Esélyegyenlőségi Program az önkormányzat, valamint a településen működő intézmények
közreműködésével készül. A kiemelt problématerületekre a terület képviselőinek, szakembereinek
részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk a problématerület beavatkozásainak részletes
kidolgozása, cselekvési terv készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői rendszeresen beszámolnak munkájukról a Képviselő Testület számára.
Az első elkészített programot az érintettek bevonásával és véleményeinek kikérésével 2017.
december 31-ig felül kell vizsgálni.
Ónod Esélyegyenlőségi Programjának monitoring vizsgálata az alábbiak szerint történik:
Az intézmények az éves beszámolóikban értékelik az esélyegyenlőségi program megvalósítását.
Felelős: Intézményvezetők
Határidő: minden év december 30.
A Képviselő Testület az intézményi beszámolók alapján éves értékelést készít, melyben
meghatározza a fejlesztendő területeket, az eddig eredményeket, a beavatkozások hatékonyságát,
az új problémákat beazonosítja, amelyre megoldási javaslatot készít, valamint ellenőrzi a Program
végrehajtásában feltüntetett határidők betartását és a végrehajtás teljekörűségét.
Felelős: Jegyző
Határidő: minden év december 30.
Az értékelést minden érintett intézmény megkapja, melyek fejlesztési területeit éves tervezésénél
figyelembe veszi.
Felelős: Jegyző és Intézményvezetők
Határidő: minden év december 30.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Tarnóczi József
polgármester felel.:

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

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így

o Felel azért, hogy a község 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.
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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 község vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a községi intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

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

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

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

Érvényesülés, módosítás

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