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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 23.  
napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 
Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt  üléséről. 

 
Jelen vannak: Rescsánszki Bertalanné polgármester  
    Berkesi László Miklós képviselő  
    Bartus Gábor képviselő 
 
Igazoltan távol:  Zsemkó János alpolgármester 
                            Fekete Józsefné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Ambrusics Tibor aljegyző 
 
„Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem  
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
 feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról „ 
című napirendnél jelen van 
  Farkas István alezredes 
  Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
  parancsnoka 
 

 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testületből 3 fő jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
 
2. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló 
elfogadásáról 

 
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 

4. Bérleti szerződés jóváhagyásáról 
 
Javasolja első napirendi pontként tárgyalni „Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
2017. évi beszámoló elfogadásáról” című napirendet. Javasolja tovább napirendre felvenni 
„A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(XI.20.) önkormány-
zati rendelet módosításáról” szóló előterjesztést. 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását 
szavazásra bocsátja a módosítással együtt 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 3 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, a következők szerint: 
 

 
1. Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló 
elfogadásáról  

 
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 

 
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 

4. Bérleti szerződés jóváhagyásáról 
 

5. A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017.(XI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról  
Előadó: Szendrői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a tűzoltó parancsnok urat, hogy az írásos 
anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Farkas István tűzoltó parancsnok elmondja, hogy a Szendrői Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 63 főből áll, amely úgy oszlik meg, hogy a bódvaszilasi őrs is hozzájuk 
tartozik, ott 19 fő van, van még egy bázisuk a Rakaca-tó partján, ami az ő 
üzemeltetésükben van. Abod településre a tűzoltóságtól évente 3-4 alkalommal 
kijönnek, a tűzcsap ellenőrzéseket végrehajtják, gyakorlatokra, hatósági ellenőrzésekre 
is el szoktak menni, a katasztrófavédelmi, közbiztonsági referensük is kijön a hatósági 
és egyéb ellenőrzésekre. Odafigyelnek mindenre, ha szabálytalanság merül fel a 
tűzcsapokkal és egyebekkel kapcsolatban, jelzik a hatósági osztály felé, majd a vízmű 
felé helyreállításra. Tűzoltóságukhoz 46 település tartozik, és szívesen mennek 
mindenhová, ahol megosztják a tapasztalataikat, ha hiányosság van. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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 Rescsánszki Bertalanné polgármester megköszöni parancsok úrnak a tűzoltóság 
egész éves munkáját, és részvételét a testületi ülésen. 
Ezek után  - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      58/2018.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról 

 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Abod Község tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi 
beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Abod Község tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámolóját a határozat 
mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül: tűzoltóparancsnok, osztályok 
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      59/2018.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község 
Önkormányzatának 2018.-2023. közötti időszakra vonatkozó Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: SzGyF, intézmények, KÖH 
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Melléklet az 59/2018.(XI. 23.) határozathoz 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 

Az esélyegyenlőségi program alapvető célja, hogy biztosítsa Abodon a szegregációmentesség és 

az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, 

szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása 

és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  

 

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, Abod Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 

az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése 

során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 
 

Abod minden bizonnyal az 1200-as években már létező település. Egy 1300-ban keletkezett 

oklevél említi először, Vyobud (Újabod) néven. A nevezett birtok Torna vármegye ispánjának 

fia, Dénes adja el az Apc (Opuz) nembéli Dethmar fia Domokosnak. Abod nevét sokan a török 

eredetű apa jelentésű apa, aba főnévvel hozzák összefüggésbe. Szerintük az Abod név nem más 

mint az Aba, Ab személynév kicsinyítő-becéző képzős származéka. Az Aba név egyébként ősi 

magyar nemzetséget takar. Az Aba nemzetségSzent István korában a legtekintélyesebb és 

leggazdagabb család volt Abaúj, Sáros, Borsod, Heves vármegyében. 

A 16. század közepén már a Bebek család birtokában találjuk. A család birtokainak központja 

Szendrő illetve a szendrői vár. Miután 1566-ban Bebek Györgytől -a vár megostromlásával - 

elvette jószágait a király, és Szendrő kincstári birtok lett, Abod a szendrői vár tartozékaként - a 

környező településekkel együtt -annak sorsában osztozott. Abodot a török 1576-ban kirabolta és 

elpusztította. Ám ez nem jelent teljes pusztulást, mivel az 1577-es adójegyzéken már a török 

adófizetők sorában találjuk (Turcis subjecti). 1690-ben kerül először a gróf Csáky család 

tulajdonába a község. Az ő tulajdonukba marad a falu a 19. század közepéig. Az 1690-es évek 

végi betelepülés során szláv (ruszin) közösség települt meg a faluban. Ez a tény nem zárta ki egy 

második, sőt harmadik betelepülési hullámot. 

Podharszky Lajos abodi körjegyző 1864. május 5-én ezt írja: "… tótok a' a múlt században circa 

Annum 1711. Szepes Sáros 's Felső Abaúj megyéből itten telepedni kedtek". A ruszinok igazán 

nagy betelepülési hulláma 1730 körül érte el a megyét. A második betelepülési hullám a 18. 

század közepéig elhúzódott. A Rákóczi-szabadságharc, és a megyén végigsöpört pestisjárvány is 

nagy károkat okozott.A nagy pestisjárványról Borsovai Lengyel Gyula, a szendrőládi református 

lelkész, így ír 'Az ember sohasem tudhatja' című novellájában: " …Felvett egy ágat, és 

visszafordult a templom felé. Ott megtámaszkodott a falnál és a kezében lévő üszkos faággal 

felírta az árván maradt templom falára: 'A familiák mind elhagytak. Abod helység pusztán marad 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1200
http://hu.wikipedia.org/wiki/1300
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzetsÃ©g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_nemzetsÃ©g
http://hu.wikipedia.org/wiki/AbaÃºj_vÃ¡rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/SÃ¡ros_vÃ¡rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borsod_vÃ¡rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Heves_vÃ¡rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1566
http://hu.wikipedia.org/wiki/SzendrÅ�
http://hu.wikipedia.org/wiki/1576
http://hu.wikipedia.org/wiki/1577
http://hu.wikipedia.org/wiki/1690
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1690
http://hu.wikipedia.org/wiki/SzlÃ¡v_nÃ©pek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1864
http://hu.wikipedia.org/wiki/MÃ¡jus_5.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1730
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/RÃ¡kÃ³czi-szabadsÃ¡gharc
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az Úrnak 1710. esztendejében. A holtaknak legyen csendes nyugodalmuk'. Aztán bement a 

házba, vállára vetette a tarisznyát, füttyentett a fehér szőrű kutyának, s lehajtott fejjel elindult az 

Imolyás felé… Az Imolyás tisztásán megállott. Ott terült el alatta a kihalt falu."A falu kivette 

részét a világháborúkból, az iparosodásból. A faluközösséget azonban semmivel nem tudták 

rákényszertíteni, hogy termelőszövetkezetet alakítson. A 'legkeményebb' kommunizmus idején is 

egyéni gazdálkodást folytattak a lakosok. Meg kell említeni, a község volt szénbányáját, a 

Czekeházy kastélyt és majort (melyek ma már nem állnak), a Királykúti gazdaságot, illetve a 

falu pincesorát. Az idősebbek még beszélik a faluban, hogy az 19. század végén még járható volt 

az az alagútrendszer mely összekötötte a települést a szendrői várral, illetve az edelényi 

földvárral. 

 

Közszolgáltatások 

 

Oktatás-nevelés: 

A településen köznevelési intézmény nem található, a feladatot Edelényben és Balajton 

látják el. A köznevelési feladatokban az alábbi fenntartók és intézmények vesznek részt: 

1. Óvoda 

 Balajt Község Önkormányzata által fenntartott Balajti Óvodalátja el a feladatot, 

Balajt Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján  

2. Alapfokú oktatás 

 Kazincbarcikai Tankerületi Központ által fenntartott intézmény: 

Borsodi Általános Iskola  

2. Pedagógiai szakszolgálat 

 Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott intézmény: 

B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye 

 

Egészségügyi ellátás: 

Háziorvosi szolgálat 

Edelényben látják el a feladatot. Az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben 

felnőtt háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig 

fogszakorvosok látják el. A városban háziorvosi ügyelet is működik. 

 

Szociális ellátás: 

Abod Község Önkormányzata által ellátott szolgáltatások: 

 falugondnoki szolgálat 

 étkeztetés 

 

Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ által ellátott szolgáltatások: 

 házi segítségnyújtás  

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 idősek klubja  

 idősek otthona  

 családsegítés  

 gyermekjóléti szolgálat  

 otthoni szakápolás  

http://hu.wikipedia.org/wiki/19._szÃ¡zad
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Közigazgatás: 

1. Önkormányzat 

A Képviselő-testület 5 főből áll. 1 bizottság működik.  

A településen roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat működik. 

2. Önkormányzati Hivatal 

 A feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

3. Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása 

Székhelye Edelényben található, hivatali szervezete a Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti egységeként működik. 

 

Kultúra: 

Kulturális intézmény nem működik a településen (1 db kultúrterem van). 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 219   

2014 231 105% 

2015 213 92% 

2016 206 97% 

2017 na na 

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

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 

0301) 
116 113 229 50,66% 49,34% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 

0316) 
    9 4,00% 

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 20 21 41 8,73% 9,17% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 4 4 8 1,75% 1,75% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 53 64 117 23,14% 27,95% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 7 5 12 3,06% 2,18% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 32 19 51 13,97% 8,30% 

 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.2. számú táblázat – 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma na 3 #ÉRTÉK! 

16 éves gyermekek száma (TS 

0501) 
6 2 -4 

17 éves gyermekek száma (TS 

0502) 
1 2 1 

Összesen 7 7 0 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési 

index (%) 

2013 57 36 158,33% 

2014 54 40 135,00% 

2015 51 41 124,39% 

2016 51 41 124,39% 

2017 na na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. számú táblázat – Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS odavándorlás 

0601) 

Elvándorlás 

(TS elvándorlás 0601) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 

1000 állandó 

lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2013 13 5 8 35,9 

2014 21 8 13 55,08 

2015 3 11 -8 -34,78 

2016 11 10 1 4,37 

2017 na na #ÉRTÉK! na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

5. számú táblázat – Természetes szaporodás 

Év 

Élve születések 

száma 

(TS 0701) 

Halálozások száma 

(TS 0702) 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2013 2 7 -5 

2014 2 4 -2 

2015 4 4 0 

2016 4 5 -1 

2017 na na #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

A lakónépesség száma lassuló mértékben, de folyamatos csökkenést mutat. A településen élők 

között nők élnek nagyobb számban 116 fő (férfi 113 fő). A 18 éven aluliak száma 49 fő (ebből 

24fő nő), 60 év felettiek száma 63 fő (ebből 39 fő nő). 

Fentiek alapján az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartozók száma életkor és nem 

szerinti csoportosítás alapján mintegy 160 fő, a település lakosságának 69,9%-a. 

 

A település lakossága az elöregedő népességszerkezet kialakulása felé tart. Hosszú távon 

várhatóan az idősek fokozottabb ellátásával kell számolni a településen, miközben jó ideig 

jelentős marad a 14 éven aluli lakosok száma is. 

Magas a településen az öregedési index, és alacsony a természetes szaporodás, az elvándorlás 

azonban kevésbé jellemző. Az elvándorlás esetében a kedvezőbb tendenciát árnyalhatja az, hogy 

az öregedő korösszetétel miatt feltételezhető, hogy az idősebb korosztály számának növekedése 

miatt lassul az elvándorlás, mivel az idősebb korosztály sokkal kevésbé mobilis. 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Alapvető célunk biztosítani a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód 

elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 

biztosításán túl az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen 

élő nők, gyermekek, idősek, roma származásúak hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében. 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

A Képviselő-testület 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).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

Elsődleges célunk számba vennia 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

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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Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 

uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, 

fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két 

területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A 

szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 

20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 

illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 

rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, 

hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat 

leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket 

hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program 

az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel 

bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 

jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy 

a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák 

helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, 

egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a 

társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 

foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 

elképzelésekre. 

 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 

törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást 

kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák 

fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának 

szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési 

terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és 

egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média 

és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az 
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ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek 

közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 

kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 

(88/2009. (X. 29.)OGY határozat. A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 

felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika 

hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és 

specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016.(XII.15.) önkormányzati 

rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

Abod Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátásáról Edelény Város Önkormányzatával 

kötött feladat-ellátási szerződéssel gondoskodik. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a rendelete tartalmazza a felnőtt-, a gyermek- és fogászati- háziorvosi körzetek, az 

óvodai- és iskolai fogászati,az óvoda- és iskola-egészségügyi, a védőnői és a háziorvosi ügyeleti 

ellátás körzeteinek meghatározását. 

 

8/2013. (IV.22.) rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 

A rendelet alapján támogatásban részesíthető az a gyermek, ahol a család időszakosan 

létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

4/2015.(II.27.) a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a 

pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi 

szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének 

jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az 29/2015.(IV.04.) határozathoz tartozó mellékletben elfogadott Gazdasági Program 

A gazdasági program Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a alapján készült. Főbb fejezetei: vagyongazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás, 

infrastruktúra-hálózat fejlesztése, kulturális, turisztikai fejlesztés, oktatási intézményhálózat, 

egészségügyi feladatok, szociális feladatok, környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás, 

sport-szabadidő, informatika, nemzetközi kapcsolatok, civil kapcsolatok, egyházak. A 

dokumentum a fenti témakörökre lebontva határozza meg az önkormányzat fejlesztési 

elképzeléseit. 

 

6/2015.(VI.08.) önkormányzati rendelet Abod Község Helyi Építési Szabályzatról 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

http://edeleny.hu/rendeletek/27-2016.pdf
http://edeleny.hu/rendeletek/27-2016.pdf


 
 

31 

Az óvodai feladat ellátására Abod Község Önkormányzata Balajt Község Önkormányzatával, 

feladat-ellátási szerződés kötött, melyet Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

47/2019.(VIII.30.) határozatával hagyott jóvá.  

A szerződés célja: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

6. pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról való 

gondoskodás. 

A feladatot a Balajti Óvoda látja el. Az intézmény vonatkozásában Balajt Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket, illetve Balajt Község mindenkori polgármestere gyakorolja az intézményvezető 

vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat. 

A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai 

egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a 

család- és gyermekjóléti központ keretében. 

 

A polgármesteri hivatallal rendelkező települési önkormányzatok illetve a közös hivatalok 

székhely szerinti települési önkormányzata feladatkörébe kerül a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások biztosítása. A feladatot Edelény Város Önkormányzat fenntartásában 

működő Edelényi Szociális Szolgáltató Központ látja el. 

Ellátott feladatok:  

 családsegítés, 

 gyermekjóléti szolgáltatás, 

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 

fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások 

által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós 

szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 

hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek 

egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 

jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a 

szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a 

szegények több mint fele községekben él). 
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Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás 

súlyos társadalmi probléma. 

„Magyarországon 2016-ban folytatódott a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés 

kockázatának kitett népesség számának és arányának csökkenése. 2016-ban 76 ezer fős 

visszaesés mellett összesen 2 millió 465 ezer embert érintett a szegénység legalább egy 

dimenziója, ez a teljes lakosság 25,6%-át jelentette.” (A háztartások életszínvonala 2016. - KSH) 

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság 

és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő 

nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. 

Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 

terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése 

miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

A romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. Többségük 

szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken él. Lakáskörülményeik jóval 

elmaradnak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik rosszak, az 

egészségügyi helyzetük katasztrofális. 

A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak 

közé tartozik. A több időpontban történt adatfelvételre alapuló becslések alapján 8300 fő, az 

összlakosság 23%-a tartozik a roma etnikumhoz.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 

hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. Ezek szerintjövedelem az a személyi 

jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy 

külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori 

legkisebb munkabér összegét. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 

törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban 

lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 

feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez. 

b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A településen a teljes lakónépességen belül az elmúlt években 11-15% között mozgott a 

nyilvántartott álláskeresők aránya. A tartós munkanélküliek száma 11-13 fő között mozgott. Ez 

azt jelenti, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül a tartós munkanélküliek aránya az elmúlt 

években 59-68% közötti értékeket mutatott (2013: 61,5%, 2014: 68,2%,2015: 58,8%,). A teljes 

lakónépességen belül nyilvántartott álláskeresők között a férfiak és nők arányainak különbsége 

szinte elhanyagolható (10,9% - 11,0%), a nyilvántartott álláskeresők közül a 180 napnál 

régebben regisztrált munkanélküliek nemek szerinti arányáról viszont nincs adatunk.  

A településen élő 18-29 évesek száma folyamatosan növekszik a településen. A nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresőkről sajnos nincs adatunk. 

 

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

15-64 évesek száma 

Nő

(TS 0804)

Férfi

(TS 0803)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2013 64 66 130 9 14,1% 11 16,7% 20 15,4%

2014 67 75 142 7 10,8% 11 15,0% 19 13,0%

2015 63 75 138 8 13,1% 10 13,3% 18 13,2%

2016 64 73 137 7 10,9% 8 11,0% 15 10,9%

2017 na na #ÉRTÉK! 7 #ÉRTÉK! 7 #ÉRTÉK! 15 #ÉRTÉK!

Összesen

Év 

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

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801)

 
 

F

orrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

20 18,5 18,75 15 #ÉRTÉK! 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 0 1 1 0 

% 2,5% 1,4% 5,3% 6,7% #ÉRTÉK! 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 2 2 2 3 1 

% 7,5% 9,5% 10,7% 16,7% #ÉRTÉK! 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 5 4 3 3 2 

% 22,5% 20,3% 13,3% 18,3% #ÉRTÉK! 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 2 1 1 1 na 

% 10,0% 6,8% 6,7% 3,3% #ÉRTÉK! 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 2 3 1 2 1 

% 7,5% 16,2% 5,3% 11,7% #ÉRTÉK! 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 3 2 1 1 1 

% 13,8% 9,5% 5,3% 6,7% #ÉRTÉK! 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 2 0 1 1 1 

% 11,3% 1,4% 5,3% 5,0% #ÉRTÉK! 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 3 4 6 2 3 

% 16,3% 23,0% 29,3% 13,3% #ÉRTÉK! 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 2 2 2 1 0 

% 7,5% 12,2% 12,0% 5,0% #ÉRTÉK! 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 0 0 1 2 2 

% 1,3% 0,0% 6,7% 13,3% #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az adatok szerint az álláskeresők száma csökkenő tendenciát mutat. 

 

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

száma és aránya nemenként 

Év  

Nyilvántartott 

álláskeresők/regisztrált 

munkanélküliek száma 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma 

fő fő % 

Nő (TS 

0802) 

Férfi (TS 

0801) 
Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

2013 9 11 20 na na 12 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 61,5% 

2014 7 11 19 na na 13 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 68,2% 

2015 8 10 18 na na 11 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 58,8% 

2016 7 8 15 na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 7 7 15 na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Magas a tartósan munkanélküliek aránya a településen. 
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3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség 

száma nemenként 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 3 #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 1 #ÉRTÉK! 

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

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

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

A településennyilvántartott álláskeresők 3,4%-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, 

39,7%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszámáról és a 8. évfolyamot eredményesen 

végzettekről rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években a településen nem került sor 

általános iskolai felnőttoktatásra.  

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 

Nő (TS 1602) 
Férfi (TS 

1601) 
Nő Férfi 

  % % % % 

2001 60,6% 71,8% 39,4% 28,2% 

2011 80,4% 90,8% 19,6% 9,2% 
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Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 20 1 5,0% 6 30,0% 13 65,0% 

2014 19 1 2,7% 5 25,7% 13 71,6% 

2015 19 1 4,0% 6 32,0% 12 64,0% 

2016 15 1 3,3% 6 36,7% 9 60,0% 

2017 15 1 3,4% 6 39,7% 8 56,9% 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Növekszik az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott állsákeresők aránya a 

településen. 

 

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

eredményesen végzettek 

A településen nem releváns. 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

A településen nem releváns. 

 

c) közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatásba bevont személyek száma  

év nő férfi összesen 

2013. 9 14 23 

2014. 9 13 22 

2015. 10 14 24 

2016. 11 11 22 

2017. 10 9 19 

 

Az elmúlt években jelentős szerepe volt a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat 

közfoglalkoztatási programjának, aki máshol nem tudott, vagy nem akart elhelyezkedni, az 

önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatási  progrmaban alkalmazásra kerülhetett. Az 

elmúlt 5 évben 49 fő nő és 61 fő férfi került bevonásra a közfoglalkoztatásba, a férfiak száma és 

aránya a közfoglalkoztatási programokban nem túlzó a nőkéhez képest. 

 

Aktív korúak száma a településen (15-64 év közöttiek) 2016-ban 137 fő (lakosság 66,5%-a). 

 

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.) 
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Az elmúlt években a településen regisztrált vállalkozások száma kismértékben növekedett, a 

kiskereskedelmi üzletek száma nem változott, a vendéglátóhelyek megszűntek. Az állami 

szektorban foglalkoztatottak száma kicsi. A település munkaerő-piaci helyzete a közlekedési 

lehetőségekkel való összefüggéseit vizsgálva közepesnek mondható.  

 

a) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

Nem került sor az elmúlt években mélyszegénységben élők foglalkoztatására (nem 

közfoglalkoztatás) települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy a településen elmarasztaltak volna 

munkáltatót hátrányos megkülönböztetés miatt. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociálisan 

rászoruló személyek részére járó különböző pénzbeli és természetbeni ellátási formákat határoz 

meg. 

Pénzbeli ellátások 
 

A járási hivatal állapítja meg: 

 

Aktív korúak ellátása 

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a személynek, 

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

-    vakok személyi járadékában részesül, vagy  

-    fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

- akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 

alapján álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött vagy 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött, vagy 

- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 

rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 

járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 

megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt 

meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel 

vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,  

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 

keresőtevékenységet  nem folytat. 

Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, 

egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 

A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-
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át (25.650,- Ft) és a törvényi értékhatárt meghaladó vagyonnal ne rendelkezzenek (az öregségi 

nyugdíj legkisebb összege 2018-ban 28.500,- Ft). 

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 

Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha 

az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg a másik személy az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 

 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg annak a személynek, aki  

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 

gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni 

ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  havi összege a családi jövedelemhatár 

összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 48795,- forintot.   

Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy családtagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a támogatás összege nem 

haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.795,- Ft) és a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegének különbözetét, azaz 25.995,- forintot. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetén a családi jövedelemhatár összege 

a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 95%-ának szorzata. 
 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek, akinek az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra való jogosultság feltételeivel rendelkezik. 

Összege: 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a: 22.800,- Ft 

Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban. 

Időskorúak járadéka 

Az időskorúak járadékára jogosult személy, aki 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 

élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 

24.955,- Ft-ot, 

- egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi 

jövedelme nem haladja meg a 29.355,- Ft-ot, 

- egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg a 39.630,- Ft-ot. 

Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik: 

- nem egyedülálló személy esetén 24.955,- Ft, 

- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy 

esetén 29.355,- Ft, 

- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén 39.630,- Ft. 

A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a fenti összegek és a saját havi 

jövedelmének különbözete. 

 

Ápolási díj 
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú 

hozzátartozó ellátása. 

Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására 

képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló  

- súlyosan fogyatékos, ill. 

- 18 év alatti tartósan beteg. 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult  a hozzátartozó, ha súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást 

igénylő hozzátartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a  szakértő 

igazolja 

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki 

- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt( akinek egészségi állapota 1-30% között van és 

önellátásra nem vagy csak segítséggel képes) hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, 

vagy 

- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 

pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 

tekintettel folyósítják.  

2015. március 1-jétől az ápolási díj méltányosságból történő megállapítására nincs lehetőség. A 

települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére./ 

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek ápolása 

esetén az ápolási díj összege azonosaz éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeggel (32.600,- Ft). 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápolási díj az éves 

központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százaléka (48.900,- Ft). 

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, 

58.680,- Ft. 

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül. 

Amennyiben a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a fenti 

összegek és a rendszeres pénzellátás összegének különbözete, de legalább 1.000,- Ft. 

 

A kijelölt járási hivatal nyugdíjbiztosítási osztálya állapítja meg: 
 

Tartós ápolást végzők időskori támogatása 

Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az  a  személy, akinek az  öregségi 

nyugdíjra való jogosultságát megállapították, ha  

- azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem 

értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át 

saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és  

- a húsz éves időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel ápolási díjban részesült és azt részére 

a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy 

kiemelt ápolási díjként folyósították, illetve tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermekére tekintettel a  gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 

1. § (1) bekezdése vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § 

(1) bekezdése alapján gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban 

részesült. 

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50.000,- forint. 
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A települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg: 
 

Települési támogatás 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételek alapján települési támogatást nyújt.  

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e 

támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 

támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

-a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 

települési támogatást köteles nyújtani. 

Képviselő-testület 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletében határozta meg ezeknek az 

ellátásoknak a fajtáit, támogatások nyújtásának feltételeit. Az ellátások felsorolását a HEP 1. 

pontjában a jogszabályi háttér bemutatása rész tartalmazza. 

 

Természetbeni támogatás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 

összesen) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 
Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 130 na #ÉRTÉK! 

2014 142 na #ÉRTÉK! 

2015 138 na #ÉRTÉK! 

2016 137 na #ÉRTÉK! 

2017 na 1 #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2013 20,00 1,00 5,0% 

2014 18,50 0,75 4,1% 

2015 18,75 2,50 13,3% 

2016 13,25 1,00 7,5% 

2017 14,50 1,75 12,1% 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos száma 

2016. márc. 1-től (TS 5401) 

(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési segély - TS 7015 negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-

ában 

2013 9,50 7,31% na #ÉRTÉK! 

2014 7,50 5,28% na #ÉRTÉK! 

2015 6,50 4,71% na #ÉRTÉK! 

2016 3,00 2,19% na #ÉRTÉK! 

2017 1,23 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.  

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, 

illetve a szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés 

rögzíti, hogy „a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban 

meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve 

településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az 

Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes 
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védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül 

mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető 

telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani. 

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 

valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 

kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 

lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 

egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

 

a) bérlakás-állomány 

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

 

Év  

Lakásáll

omány 

(db) 

(TS 4201) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Bérla

kás 

állom

ány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Szociális 

lakásállo

mány 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

Egyéb 

lakásc

élra 

haszn

ált 

nem 

lakásc

élú 

ingatl

anok 

(db) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmé

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

201

3 

137 na na na na na na na 

201

4 

137 na na na na na na na 

201

5 

137 na na na na na na na 

201

6 

137 na na na na na na na 

201

7 

na na na na na na na na 

 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 

6001) 

Összesen 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2013 18 na 

2014 25 na 

2015 21 na 

2016 na na 

2017 na na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) szociális lakhatás 

Önkormányzat tulajdonában szociális lakás nincs.  

Hajléktalanság nincs a településen.  

 

c) lakhatást segítő támogatások 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban 

természetben szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 

kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 

legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek 

a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71.250,-Ft), és a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. 

 

d) eladósodottság 

Komoly probléma 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 leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 

A településre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen 

belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot. 

A településen nincs szegregátum. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

A településen nincs szegregációval veszélyeztetett terület. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény előírja, hogy a települési 

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. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezik arról, hogy települési 

önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település 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) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. 

A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 

szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe 

tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, 

a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a 

gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és 

egyéb szükségletek kielégítése során. 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

(TS 4501) 

2013 0 5 2 

2014 0 5 2 

2015 0 5 2 

2016 0 5 2 

2017 0 5 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A településen a gyermek- és felnőtt háziorvosi feladatokat Edelényben látják el, a táblázat az 

edelényi adatokat tartalmazza. 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

(TS 5601) 

2013 8 

2014 10 

2015 16 

2016 15 

2017 na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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:  1. alanyi jogon, 2. 

normatív alapon, 3. méltányossági alapon. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

A településen nem releváns (nincs adat). 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a 

közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a 2013. évi V. törvényt a Polgári Törvénykönyvről 

8:1. § (1) bekezdés 2. pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos 

(életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon 

biztosított. A gyermek- és felnőtt háziorvosi feladatok ellátása Edelényben biztosított (felnőtt 

háziorvos hetente, gyermek háziorvos 2 hetente rendel a településen is.) 
 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

A településen a védőnői feladatokat Edelényben látják el, ami jó színvonalon működik. Az 

iskolaorvosi, iskolafogászati szolgáltatás is jól működik, minden gyermek és felnőtt részére 

Edelényben biztosított népegészségügyi, koragyermekkori szűrésekhez való hozzáférés. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A településen élőket B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye látja el. 

Az intézmény által nyújtott  pedagógiai szakszolgálati ellátás magában foglalja a 

gyógypedagógiai tanácsadást, logopédiai ellátást, a gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadás a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárását, 

szakvéleményezését, habilitációs célú foglalkoztatását, valamint iskolakezdéshez szükséges 

szakvélemény készítését foglalja magában. Az intézmény felvállalja továbbá a sajátos nevelési 

igényű gyermekek, közül azoknak a fejlesztését, akik a tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján: beszédfogyatékosok, tanulási 

zavarral veszélyeztetettek, diszlexiások, diszkalkuliások, iskolai képességek kevert zavarával, 

aktivitás és figyelemzavarral, hiperkinetikus magatartászavarral küzdenek. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az önkormányzat nem szervez közétkeztetést. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

A településen nincs lehetőség sporttevékenység folytatására, sportlétesítmények nem találhatóak 

a településen. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái: 

a) gyermekjóléti szolgálat (a feladat ellátása Edelényben az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ keretei közt történik) 

b) gyermekek napközbeni ellátása: 

- bölcsőde Edelényben (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde) 

- óvoda Balajton(Balajti Óvoda) 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Nem rendelkezünk információkkal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor bárkit is 

hátrányos megkülönböztetés ért volna, vagy ellátásakor az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése megtörtént volna. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Nincs ilyen a településen. 
 

b) közösségi együttélés jellemzői  

Kiegyensúlyozott, különösebb konfliktusról nincs információnk.  

 

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

Esetenként az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervez, illetve lebonyolít 

adományozási akciókat. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen 2014. október 27. napján alakult meg a roma nemzetiségi önkormányzat.  

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 

kapcsolatos feladataira, 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi 

oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 

ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 

településrendezési feladatok körében. 

A 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. 

Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Abod Község Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás minden évben felülvizsgálatra kerül. A megállapodás főbb 

területei: 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása 

2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás ellátása 

3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein 

4. Az együttműködés egyéb területei: 

a) Közösen elősegíteni 

- a munkanélküliek foglalkoztatását, 

- a tanulásban elmaradott nemzetiségi tanulók felzárkóztatását 

- a jó tanulók támogatását, 

-  a szociálisan rászorulók segélyezését, 



 
 

51 

-  a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok biztosítása: 

- kollektív nyelvhasználat 

- oktatás, nevelés 

- hagyományápolás és kultúra 

- helyi sajtó 

- esélyegyenlőség 

- társadalmi felzárkózás 

- szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi önkormányzati 

rendeletet az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 

véleményének kikérésével alkothatja meg. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Növekszik az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező nyilvántartott állsákeresők aránya a 

településen. 

A munkanélküliek hatékony bevonása a 

közfoglalkoztatásba, kiemelten a nők előnyben 

részesítésével. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekvédelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) 

bekezdés). 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 
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b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családbafogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek 

(Gyvt. 16. §), 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 

hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 

definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a 

definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. A2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében 

hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó 

szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 

fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 

nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe 

vettek. 

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 

minden év október31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §). 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a településen 

 2016 

településen élők 18 éven aluliak száma 49 

HHH gyermekek száma 15 

 

A településen élő gyermekek 30,6%-a halmozottan hátrányos helyzetű, ami rendkívül magas 

arány. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása 

során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek 

tartására köteles és 

1. nyugellátásban, 

2. korhatár előtti ellátásban, 

3. szolgálati járandóságban, 

4. balettművészeti életjáradékban, 

5. átmeneti bányászjáradékban, 

6. időskorúak járadékában vagy 

7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. 

évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 

menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 

támogatásra. A menekültügyi hatóság a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 

határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

 

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 védelembe vétel 2013. január 1. naptól a Járási Hivatalok létrejöttével nem tartozik a 

települési önkormányzat jegyzőjének a hatáskörébe. 

2012. évben, ha a szülő a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybe vételével nem tudta, vagy nem akarta megszüntetni, de a rendelkezésre álló 

adatokból alaposan feltételezhető, hogy valamilyen jellegű segítséggel a gyermek családi 

környezetbe való fejlődése biztosítható, a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe vehette. 

Ezzel egy időben megkezdődött a gyermek gondozásának folyamatos segítése, nevelkedésének, 

fejlődésének figyelemmel kísérése, szükség esetén pedig az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ keretén belül működő Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kirendelése. 

A veszélyeztetett gyermek sorsának rendezése három lépcsőben történik, melyben a második 

lépcső az un. védelembe vétel, melyet megelőz a szolgálat családot segítő munkája, a helyszín 

megismerése, annak felmérése, hogy szükséges-e a védelembe vétel, illetőleg annak 

megállapítása, hogy milyen formájú és mértékű támogatással – hatósági aktus megtétele nélkül – 

biztosítható a gyermek családon belüli fejlődése. 

 

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

Év 

Védelembe vett 

kiskorú gyermekek 

száma december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 

31-én (TS 3101) 

2013 10 11 



 
 

54 

2014 0 9 

2015 3 3 

2016 0 4 

2017 0 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 

b) pénzbeli támogatásra, 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más 

törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult előterjeszteni. A gyámhatóság megállapítja a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a 

gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, hanappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat  

folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali  

tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont  

     alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó  

     vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb  

     összegének húszszorosát,együtt számítva az öregségi nyugdíj  

     legkisebb összegének hetvenszeresét  

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november 

hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801) 

2013 28 

2014 33 

2015 34 

2016 16 

2017 na 

 



 
 

55 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz.  

 

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

A településen nem működik óvoda. 

Év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 na na na na na na 

2014 na na na na na na 

2015 na na na na na na 

2016 na na na na na 7 

2017 na na na na na 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nem jellemző a településre a nem magyar állampolgárságú gyermekek jelenléte. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen nincs szegregátum. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv.rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényelőírja, 

hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 

illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére 

vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti 

szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) 

gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része 

eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. 

Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti 

szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves 

gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek ellátásának formái: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermek átmeneti gondozása, 

d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 

Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése:  

A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 

fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 

A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik 

életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

Gyermekétkeztetés:  

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az 

iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai 

tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben 
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részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is 

igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés 

esetében is. 

A szolgáltatások a településen nem elérhetőek. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

A védőnői feladatokat Edelény Város Önkormányzata fenntartásában lévő Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ keretei között működő védőnői szolgálat látja el. 

Ma a védőnő, elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén 

dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A védőnők fő feladata a 

nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig 

és az iskolás korosztály ellátása. Az általános iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, 

védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és 

az egészségfejlesztés. A gondozottak ellátása otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási 

intézményekben történik. Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül 

ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. 

A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan 

köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt 

is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul 

írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről. 

A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok otthonában 

a nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken 

végzi. 

Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A város területén 5 védőnői körzet működik. A 

6. körzethez a csatolt községek (Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő) tartoznak. Minden körzetet 

főállású védőnő lát el. 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

A településen nem releváns 

 

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

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A gyermekorvosi ellátottság biztosított a településen. Kettő házi-gyermekorvosi körzet működik. 

Körzetenként mintegy 850-850 gyermek ellátásáról gondoskodnak. A körzetek ellátják Abod, 

Balajt, Damak és Ládbesenyő települések gyermekeit is. A táblázat adatai az edelényi adatokat 

tartalmazzák. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

A településen nem releváns. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 

Bölcsőde Edelényben működik, a szolgáltatást abodi lakóhellyel rendelkező személyek nem 

veszik igénybe.  
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

A településen nem releváns. 

 

Családi napközi nem működik a településen. Az óvodai ellátást Balajton, a bölcsődeit 

Edelényben lehet igénybe venni. 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

A településen nem működik óvoda, a szolgáltatást Balajton lehet igénybe venni. Balajt Község 

Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a kötelező felvételt biztosító intézmény a Balajti 

Óvoda. 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

A településen nem működik óvoda, a szolgáltatást Balajton lehet igénybe venni. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A településen élő minden gyermek részére Edelényben biztosított a bölcsődei ellátás, Balajton 

pedig az óvodai. 

 

e) gyermekvédelem 

Lásd 4.1. a) pontot. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Családok átmeneti otthona Miskolcon működik. 

 

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

A településen nincs ilyen lehetőség. 

 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos 

helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos 

helyzetű tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.  

Kormányhatározat szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az 1-9. évfolyamon tanuló 

gyermekek. 10-12. évfolyamon igényelni kell az ingyenes tankönyvellátást, amelyre a tartósan 

beteg, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

rendelkezik, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott), három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett 

vagy utógondozói ellátásban részesülő diák jogosult. 

50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, 

aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés 

fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. 

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar). 

Az intézmények a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően járnak el a gyermekétkeztetés 

térítési díjainak megállapítása során. 

Nyári gyermekétkeztetés jogszabályi rendelkezés alapján 2016.évtől kötelezően ellátandó 

feladat, a települési önkormányzat az arra rászorulóknak biztosítja a szolgáltatást. 2016. évben 7 

fő, 2017. évben 14 fő gyermek részesült egyszeri meleg étkezésben. 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére 

vonatkozóan információkkal nem rendelkezünk. 

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4. pontban foglalt definíciót. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulóaz a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, (Nkntv. 4. § 25. pont). 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

A jogellenes elkülönítés általános tapasztalatok szerint (szegregáció) leggyakrabban az 

oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül 

a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve 

az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés 

számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi 

tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy 

csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 

intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 

követelményekben meghatározottakat. 

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az 

egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek 

kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. 

A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. 

§-ában található. 

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.  

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere22 (IPR) 

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 

általános iskola és a középfokú iskola képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést 
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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.  

 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 program 

megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 

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 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. 

 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 

ellátása 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

A telpülésen nem működik óvoda. 

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma (TS 2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

gyógypedagógiai 

nevelésben

(TS 2501)

2013 10 na na na na na

2014 10 na na na na na

2015 8 na na na na na

2016 na na na na na na

2017 na na na na na na  
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma 

A településen nem működik általános iskola, a szolgáltatást Edelényben lehet igénybe venni. A 

kötelező felvételt biztosító intézmény a Borsodi Általános Iskola, amelynek fenntartója a 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ. 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

A településen nem releváns. 

A településen nem működik általános iskola. A településen élő gyermekek kötelező felvételt 

biztosító iskolája az Edelényben működő Borsodi Általános Iskola. 

 

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

A településen nem releváns. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A településen nem releváns. 
 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nincs tudomásunk ilyenről. 
 

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

mutatkozó eltérések 

 

Országos kompetenciamérés eredményei – 2017. általános iskola 

 

Borsodi Általános Iskola 

Mérési terület Évfolyam 

Átlageredmény 

az intézményben országosan kisvárosok 

ált.isk. 

Matematika 
6. 1293 1497 1442 

8. 1276 1612 1551 

Szövegértés 
6. 1307 1503 1449 

8. 1374 1571 1513 

 

Az eredmények értelmezésének további szempontja, hogy összehasonlítják a telephely 

átlageredményeit a családi-háttér index alapján várható eredményekkel.  

A tanulók a feladatlapok megírása előtt vagy azt követően kézhez kapnak egy-egy ún. tanulói 

kérdőívet, ami a mérési rendszer egyik fontos eleme, azonban kitöltése önkéntes. A diákok 

szüleikkel együtt válaszolnak a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. 

A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére 

hatással van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Ezért pusztán a mért 

teljesítményátlagok nem tükrözik megfelelően a különböző tanulói összetételű iskolák 

pedagógiai teljesítményét. A Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt 

elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. 

A tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő 

családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válnak azok az iskolák, amelyekbe azonos 

vagy hasonló körülmények között élő diákok járnak. Így azokban az iskolákban dolgozó 

pedagógusok értékes munkája is megmutatkozhat, akik nem a legjobb körülmények között élő, 

legtehetségesebb tanulókkal foglalkoznak. 

Az OKM adatai alapján azonosíthatók olyan iskolák is, amelyek tanulói jobb eredményt érnek el, 

mint ami feltételezhető a diákok családi háttere vagy a korábbi eredmények alapján. A 2015-ös 

mérés óta az Oktatási Hivatal közli ezen iskolák listáját. 

 

2016/2017-es tanév eredményei alapján a Borsodi Általános Iskola szerepel az Oktatási Hivatal 

kiemelkedő teljesítményű iskolák listáján, a jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkező iskolák 

között a 8. évfolyamon, szövegértés mérési területen, illetve a 8. évfolyamon szövegértésben 

elért eredmények alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztő iskolák között is. 

Az adatok forrása:  

KIR Tanügyigazgatási szakportál · Az országos mérések eredményei -

https://www.kir.hu/okmfit/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskol

ak 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
https://www.kir.hu/okmfit/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak


 
 

62 

A településen nem releváns. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

magas aránya a településen. 

Tanulás, szocializáció segítéséhez, 

motivációhoz: tanoda, és egyéb iskolán kívüli 

programban minél több gyermek bevonása 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

· Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális jog tekintetében. 

· a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 

történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

· a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

· a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

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

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 

viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 

hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi 

meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Az alábbi táblázat adatai szerint a munkanélküliség alacsonyabb volt a nők körében, mint a 

férfiakéban. Nincs adatunk azonban arról, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan 

nevelnek gyermeket (hányan vannak GYED-en, GYES-en), hányan nevelnek 15 évesnél 

fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 
Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2013 66 64 55 55 11 9 
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2014 75 67 64 60 11 7 

2015 75 63 65 54 10 9 

2016 73 64 65 57 8 7 

2017 na na na na 7 7 

 

 
 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

Fenti adatok szerint a nők foglalkoztatási helyzete hasonló a férfiakéhoz.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

Nincs adat. 

 

c)alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Külön a nőkre vonatkozóan nincs adat. A településen élő alacsony iskolai végzettségű személyek 

elhelyezkedési lehetőségei kirívóan nem rosszabbak, vagy jobbak a legalább középfokú 

végzettséggel rendelkezőkéhez képest (nyilvántartott álláskeresők - 3.2.6. táblázat) 

 

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

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem 

rendelkezünk. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 

házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

Bölcsőde (Edelényben működik) 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 

szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 

követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

Családi napközi (nem működik a településen) 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 

továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, 

valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi 

napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Családi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 

A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó 

saját otthonában. 

A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 

A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 

Házi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más 

törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos 

ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek 

napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. 

Alternatív napközbeni ellátás (nem működik a településen) 

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 

- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb 

szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított 

nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető 

rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi 

feltételekkel. 

Óvoda (Balajton működik) 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 

településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. 

§)23 

Általános iskola (Edelényben működik) 

Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni 

a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az 

egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más 
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foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg, 

működését, feltételrendszerét az oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

*A feladatot Edelény Város Önkormányzata által fenntartott Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ keretei között működő védőnői szolgálat látja el. 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

2013 na 7 #ÉRTÉK! 

2014 na 10 #ÉRTÉK! 

2015 na 10 #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik 

meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá 

tartozó nyomtatványok kitöltésében.Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek 

felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Az erőszak jó része jellemzően a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 

erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. 
 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások köre nagyon szűk, csak távolabbi 

településeken vehető igénybe, feltételekkel. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A Képviselő-testület 5 tagjából 2 fő nő. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben általában magasabb, ez össztársadalmi 

probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.  

A gyermek születését követően az otthon maradó szülő sokszor magányosnak érzi magát, a 

közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kívánatos 

teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is (kiállítások, koncertek, színházi előadások, 

játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események). 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magányérzet kialakulása az anyában az anya 

mentális állapotának romlásához, ezzel együtt 

családi konfliktusokhoz vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése. Zöldterületek, közparkok 

tervszerű felújítása. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A népesség öregedésével járó társadalmi demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben 

világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. 2025-re Európa népességének mintegy 

egyharmada eléri, vagy meghaladja 60. életévet, ezen belül is a 80 évesnél idősebbek száma 

különösen jelentős mértekben nő majd. A jövőben az idős emberek az európai népesség növekvő 

részarányát fogják képezni. Ezt a hatást csak fokozza, hogy az orvostudomány fejlődésével, 

növekszik a várható élettartam is. Ez a tendencia óriási hatást gyakorol Európa egész 

társadalmára. Ennek a változásnak számos közegészségügyi és szociális vonatkozása van már 

jelenleg is.     

Az idős emberek társadalmi réteghelyzetének szerkezete az elkövetkező években, évtizedekben 

feltehetően sokat változik majd. Ez részben az iskolázottság, a kulturális szint növekedésének, az 

igények modernizálódásának lesz a következménye. Ennek megfelelően az idősek 

életminőségének javítását célzó társadalmi programok a szociális segítség feladatai mellett 

újszerű kihívásokkal is szembe találják majd magukat. Demográfiai előrejelzések szerint 

valamennyi időskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők 

részaránya emelkedik legintenzívebben.   

 

Időskorú népesség esélyegyenlőségének biztosítása a közszolgáltatásokban   

Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális 

változása: az idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon 

idős korú (80+) népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a munkaképes korú 

lakosság száma csökken. Ez súlyos társadalmi problémákat vetít előre, melyek megoldása helyi, 

nemzeti és Európai szinten egyaránt sürgős feladat. Az idős lakosság fizikai és szellemi 

aktivitásának, munkaképességének meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az időskorúak 

ellátásából fakadó társadalmi költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé. Másik 

fontos szempont, hogy az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor egy alapvető 

emberi jog, amelyhez megfelelő környezet, társadalmi elfogadás és ellátórendszer kialakítása 

kötelezettség a mindenkori nemzeti és helyi szintű kormányzatok számára. Az Európai Unió 

legfőbb célja a szemléletváltozás elérése, annak felismerése és tudatosítása, hogy az aktív 

időskor érték az egész társadalom számára. Mindenkinek alapvető emberi joga az aktív 

nyugdíjas kor.   

Az öregedés makrogazdasági következménye:  

 Az egyre idősebb társadalmak negatívan hatnak a GDP növekedésre.  

 Az idősek népességszámhoz viszonyított magas aránya hatalmas költségvetési terhet 

jelent.  

 Feszültségek a szociális- és nyugdíjrendszerben.  
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 Egyre kevesebb dolgozó egyre több és egyre nagyobb életkort megélő nyugdíjas életét 

kell, hogy finanszírozza. 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 

2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 

2. a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 

2. az árvaellátás; 

3. a szülői nyugdíj; 

4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

5. özvegyi járadék. 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem 

jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a 

járási hivatal állapítja meg. 

 

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

száma 

 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 23 47 70 

2014 24 40 64 

2015 24 33 57 

2016 22 34 56 

2017 na na #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 

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

száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 

5101) 

Fő Fő % 

2013 57 na  #ÉRTÉK! 

2014 54 na #ÉRTÉK! 

2015 51 na #ÉRTÉK! 

2016 51 na #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni 

tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a 

hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 

mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 

pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,  

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.  

Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) 

átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2013 0,42 

2014 1,00 

2015 na 

2016 0,49 

2017 na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt  

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, 

akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

100%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 

rögzíti.  

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

2016-ban az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek (3 fő) aránya a településen az összes 

regisztrált munkanélküliek (12fő) létszámához viszonyítva 25% (Edelényben 17%). 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Aktív Időskor (Active Aeging – Policy Framework) WHO, 2001   

Ez a dokumentum először gondolkodik az idősödés tényének pozitív felfogásáról, az idősödéssel 

a maga teljességében és nem csak az időskor szociális és egészségügyi vonatkozásaival 

foglalkozik. - Támaszkodás az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó szakemberek 

tudására, tapasztalatára, a hazai és külföldi „jó gyakorlatokra” az alkalmazhatóság érdekében.  - 

UNESCO – Hamburgi Nyilatkozat, 1997 „Korunkban több idős ember él a Földön, mint 

bármikor ezelőtt, és arányuk a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős 

felnőttek nagymértékben hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” Fontos alapelv az 

idősekben meglévő képességek megőrzése, az időskorúak társadalmi erőforrás szerepének 

tudatosítása a helyi társadalomban.  

1. Ennek érdekében az idős emberek szükségleteinek biztosításához erősíteni kell az állami, a 

civil szféra, az üzleti szektor, a magánszemélyek és az idősek ellátásában érintett szakmák 

együttműködését folyamatos párbeszédét.   

2. „Se többet, se kevesebbet, mint amire épp szükség van” elv érvényesítése, ami jelenti egyrészt 

a szolgáltatások bővülését az egyéni igények, szükségletek szerint, ezzel párhuzamosan az 

öngondoskodás, önellátás ismeretének átadását is.   

3. Időskorúak diszkriminációjának megszüntetése. Sok idősebb ember ki van téve a társadalmi 

kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az 

ellátásokhoz.   

4. „Deficit modell” helyett a „fejlődés modell” szükségessége. Az idősödés pozitív felfogásának 

érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a 

szolgáltató rendszerek működtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz, 

például a háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén.   

5. Az önkéntes tevékenység fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes 

mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az 

önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudások és tapasztalatok átadását, az 

értékek és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését.  

6. „Egészség, képzettség, tudás – az idősek minőségi életének kulcsmotívumai”, cél az aktivitás 

kitolása amennyire csak lehetséges, ezen belül az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése, 

az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése.   

7. A középgenerációk jövőképét és így mentális beállítódását is nagyban befolyásolja, hogy 

milyen időskorra számíthatnak. Ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a 

felnövekvő nemzedékeket is fontos megszólítani, hiszen a sikeres idősödést már igen korán kell 

megalapozni. 8. Az idősödési folyamat menedzselése, új megközelítés: egyéni és társadalmi 

szinten is fel kell készülni az idősödéssel járó, megváltozott élethelyzetekre (gazdasági, 

egészségügyi, szociális, pszichológiai).   
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6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor 

A településen nem releváns, nincs adat. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az időskorúak munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal 

nem rendelkezünk. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 

tartós 

munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 20 2 9% #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2014 19 2 12% #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2015 18 4 19% #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2016 15 3 18% #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

2017 15 2 16% #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat 

segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 

életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más 

okból származó problémáik megoldásában. 
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Falugondnoki szolgálat működik a településen. 

A szolgálat szociális és egyéb közösségi feladatokat lát el a település valamennyi lakója 

számára.  Működésének célja a szociális biztonság megteremtése, a közlekedési és egyéb 

települési hátrányok csökkentése. 

Feladatai ellátásához rendelkezésére áll egy közlekedésre, személy- és szűkebb körben 

áruszállításra is alkalmas gépkocsi. 

A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnok az alábbi 

tevékenységeket végzi: 

• idősek látogatása, 

• bevásárlás, 

• gyógyszer kiváltása. 

A közösségi és szociális információk szolgáltatásában elősegíti a társzervek, egyéb szervek 

és a lakosság közötti információáramlást.  

Fenti szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 

 

Szakosított ellátási formák 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről 

az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és 

helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Edelényben jó 

színvonalon biztosított. 

 

Egészségügyi ellátás: 

1. Háziorvosi szolgálat 

Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben 

felnőtt háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig 

fogszakorvosok látják el. A városban háziorvosi felnőtt és gyermek, valamint fogaszati 

ügyelet is működik. 

2. Járóbeteg szakellátás 

A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és 

Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járóbeteg 

szakellátást állami fenntartású intézmény látja el. 

Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében 

vállalkozási formában működtetnek. 

3. Fekvőbeteg szakellátás 

A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény Tüdőosztályt, 

krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet. 

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Edelényi Járási HivatalNépegészségügyi Osztálya Edelényben működik. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Kulturális intézmény nem működik a településen (1 db kultúrterem van).  

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen nem releváns, nincs adat. 

 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

A településen nem releváns, nincs adat. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

 

Az Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez kulturális, vallási és 

nemzetiségi programokat Abodon. A programok jellegéből kifolyólag (farsangi készülődés, 

templombúcsú, karácsonyi előkészület, zarándoklatok) a résztvevők többsége időskorú, akik 

nemcsak részt vesznek ezeken rendezvényeken, hanem munkájukkal segítik ezek lebonyolítását 

is. Sokszor fáradságot nem kímélve készítenek finom süteményeket, kalácsokat, krumplilángost 

és pampuskát a rendezvényekre.  

Zarándoklatokat Sajópálfalára, Máriapócsra és Monokra szerveztek, templomlátogatások 

történtek a szerencsi református és görögkatolikus templomban, Rózsák terei görögkatolikus 

templomban, Egerben a görögkeleti szerb templomban, továbbá a bazilikában, tornaszentandrási, 

rakacai, rakacaszendi templomokban.  

Együtt ünnepeltek március 15-én, október 23-án és augusztus 20-án.  

Részt vettek II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen 

Sárospatakon és Borsiban.  

Ruszin Nemzeti Ünnepen voltak a Néprajzi Múzeumban szervezett ünnepségen.  

Megemlékeztek Szent Cirill és Metód, a szláv írásbeliség megteremtőiről.  

Kirándulást szerveztek Széphalomba, Gömörszőlősre, Kelemérre és Putnokra, Bártfára, 

Ószandecre, Egerbe. Cserehát természeti csodáit nézhettük az Aggteleki Baradla-barlangban és a 

jósvafői Tengerszemnél. Színpetriben meglátogattuk Guttenberg nyomdáját és a világ 

legnagyobb könyvét. 

 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 

A településen nem releváns. 

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2013 1 2 389 na na 

2014 1 na na 1 

2015 1 na na 2 

2016 1 na na 3 

2017 na na na na 

Forrás: TEIR 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Probléma beazonosítására nem került sor. ------ 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott 

személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: 

mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 

10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a 

legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott 

fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

Év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2013 4 9 

2014 3 7 

2015 3 5 

2016 3 5 

2017 na na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

A településen nem releváns, nincs adat. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A 

társadalom feladata olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a 

szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi 

élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 

 

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 

szükségletek alapján kell megtervezni. 

Az elhelyezkedés során számos akadállyal kell megküzdeniük.  A munkáltató előítélete mellett a 

közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.A fogyatékosok körében a 

foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adatai szerint 9%. 
 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges 

mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő 

átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből 

támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 

megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát 

lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív 

támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
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b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rendszeres szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Ellátási formák: 

 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a 

súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó 

pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 

függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő 

társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében 

aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt 

meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére 

nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 

(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, 

3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 

fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 

otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

Aktuális jogszabályok: 

141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának 

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

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

szabályairól. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 

Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés 

lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a 
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fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal 

kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások 

igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §) 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 

meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 

szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos 

személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - 

beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló 

területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 

Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, 

utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak 

kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a 

közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - 

megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A 

hozzáférés biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás 

bevonásának a kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás.  

Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága 

által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá 

segédeszközt. Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás 

módját, valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 

Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 

fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során 

törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, 

továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet 

érvényesülése a fogyatékos emberek ellátása során alapelv.  

Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától 

függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 

oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban 

vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az 

e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – 

a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az 

óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai 

csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a 

jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították 

(Fot. 13. §). 

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 

fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - 

lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §)  

Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- 

és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási 

lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát 

hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  

A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 

hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, 

közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő 

személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A 

fogyatékos emberek önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti 

lehetőségének támogatása kiemelt feladat. 

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. 
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 

tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, 

szociális, kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt 

kiemelten fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra 

fenntartott épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és 

gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az 

infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült 

táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való 

tájékozódást elősegítő  piktogramok, feliratok.  

Aktuális jogszabályok: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Nincsenek akadálymentesítve. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

*Edelényben működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona. 

200 férőhellyel a 18 éven felüli, azon súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan 

fogyatékos személyek teljes körű ellátása, ápolása, gondozása, terápiás célú foglalkoztatása, 

akinek ellátására csak intézményi keretek között van lehetőség. 12 férőhelyes azon 16 év feletti 

fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása, akik önellátásra részben képesek, folyamatos, tartós 

ápolást, felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel 

rendelkeznek. 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális rogramokhoz 

való hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes 

környezet hiánya akadályozó tényező 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 
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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 településen nem működnek civil szervezetek. 

 

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

bemutatása 

Nincs ilyen a településen. 
 

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

A település tagja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának. A településen működő Szociális 

Szolgáltató Központ fenntartását 13 település által létrehozott társulás biztosítja. A Borsodi 

Általános Iskola 5 település gyermekeinek kötelező beiskolázásáról gondoskodik. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nem működnek civil szervezetek. 
 

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

Nem vesznek részt. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

A helyzetelemzés előkészítésben az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai vettek 

részt.  

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

 Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása, ülések évente legalább egy alkalommal. 

 Képviselő-testület nyílt ülésén a program  két évente történő felülvizsgálata. 

 Az a) pont szerinti szervezetek bevonása az aktuális felülvizsgálatba, véleményük 

kikérése a program elfogadása előtt. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 

Növekszik az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező nyilvántartott 

állsákeresők aránya a településen. 

 

A munkanélküliek hatékony bevonása a 

közfoglalkoztatásba, kiemelten a nők 

előnyben részesítésével. 
 

Gyermekek 
Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek magas aránya a településen. 

Tanulás, szocializáció segítéséhez, 

motivációhoz: tanoda, és egyéb iskolán 

kívüli programban minél több gyermek 

bevonása 

Idősek 
Probléma beazonosítására nem került 

sor. 
--------- 

Nők 

Magányérzet kialakulása az anyában az 

anya mentális állapotának romlásához, 

ezzel együtt családi konfliktusokhoz 

vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 

igény szerinti bővítése. Zöldterületek, 

közparkok tervszerű felújítása. 

Fogyatékkal 

élők 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális 

programokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

hiánya akadályozó tényező. 

Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, információs 

és kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 
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A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 

Növekszik az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező nyilvántartott 

állsákeresők aránya a településen. 

Polgármester, Abod Község 

Önkormányzata, Edelényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya 

Gyermekek 
Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek magas aránya a településen. 

 

Abod Község Önkormányzata,  

Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 

Edelény Város Önkormányzata 

 

Idősek 
Probléma beazonosítására nem került 

sor. 

 

---------- 

 

 

Nők 

Magányérzet kialakulása az anyában az 

anya mentális állapotának romlásához, 

ezzel együtt családi konfliktusokhoz 

vezethet. 

Abod Község Önkormányzata, Abodi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat, Abodi Ruszin 

Nemzetiségi Önkormányzat, civil 

szervezetek  

Fogyatékkal 

élők 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális 

rogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

hiánya akadályozó tényező. 

Abod Község Önkormányzata 

Jövőképünk 

Abod Község Önkormányzata legfontosabb célja a településen élők jólétének biztosítása, 

életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett célcsoportokra, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romákat nem éri hátrányos megkülönböztetés.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők mindegyikéhez eljussanak az önkormányzat 

által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek által felvetett problémák kezelésére.  

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nők és férfiak közötti különbségek soha nem képezhetik a 

hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) alapját.  

Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők hozzájussanak a közérdekű, valamint a 

jogaik gyakorlásához szükséges információhoz. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

1/1 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Növekszik az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

nyilvántartott állsákeresők aránya a településen. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása.  

A foglalkoztatás biztosítása. Munkanélküliek számának 

csökkentése.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Legalább évente egy 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program. Szükség 

esetén a költségvetésben biztosítani kell az önrészt.  

Pályázat benyújtása az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályához. 

Résztvevők és 

felelős 
Abod Község Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Projekt előkészítése: 2019.02.28. 

Első foglalkoztatási program beindítása: 2019.03.31-ig 

Minden évben induljon foglalkoztatási program indítása: 

2022.12.31. 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma. Megvalósulás 

esetén folyamatosan.  

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Forrás és pályázati hiány.  

Pályázatokon való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

2/1 

Intézkedés címe: Közösségi, fejlesztő programok szervezése gyermekeknek 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya a 

településen. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Tanulás, szocializáció segítéséhez, motivációhoz: tanoda, és egyéb 

iskolán kívüli programban minél több gyermek bevonása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Közösségi programok szervezése 

Tanoda jellegű programok,  

Magán, vagy fejlesztőtanár alkalmazása,  

Sportnapok szervezése,  

Szimfónia – zenei fejlesztő program,  

Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások, gyermektáborok 

szervezése 

Nyitott iskola 

Résztvevők és 

felelős 
Abod Község Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Borsodi Általános Iskola 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2019.06.30. Lehetősége áttekintése, igények felmérése 

2020.12.31. Programok szervezése 

2022.12.31.Rendszeresen ismétlődő programok 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Évente szervezett programok, programokon résztvevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Forráshiány. 

Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, önerő, humánerőforrás 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Probléma beazonosítására nem került sor. 

 

Intézkedés címe: -- 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
-- 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

-- 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 
-- 

Résztvevők és 

felelős 
-- 

Partnerek -- 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
-- 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

-- 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
-- 

Szükséges erőforrások -- 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

4/1 

Intézkedés címe: A magányérzet csökkentése kisgyermekes anyák körében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Magányérzet kialakulása az anyában az anya mentális állapotának 

romlásához, ezzel együtt családi konfliktusokhoz vezethet. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Csökkenjen a kisgyermekes nők elszigeteltsége, programokon való 

részvétellel bővüljenek a gyermekneveléssel kapcsolatos ismereteik. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Gyerekesély programon belül előadások, tanácsadások 

megszervezése, tájékoztató anyagok készítése. Önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek által szervezett 

programok. 

Résztvevők és 

felelős 
Abod Község Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2019.08.31. 

Program beindítása: 2019.09.01. 

Program vége: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Megvalósult programok száma, előadásokon, tanácsadásokon 

résztvevők száma. 

Program ideje alatt 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrások hiánya. 

Pályázati forrás igénybevétele. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetése, pályázati forrás, humánerőforrás 

 



 
 

86 

Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

5/1 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális rogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet hiánya akadályozó 

tényező. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és 

hosszútávú időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzati fenntartású, működtetésű közintézmények teljes 

akadálymentesítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Akadálymentesítés megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
Abod Község Önkormányzata, polgármester 

Partnerek civil szervezetek, for-profit szereplők 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Önkormányzati székhely akadálymentesítésére vonatkozó betuházás 

megkezdése: 2019.06.30. 

Akadálymentesítés befejezése: 2019.12.31. 

Település közterületének akadálymentesítésére vonatkozó tervek 

kidolgozása, pályázat benyújtása: 2022.12.31. 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulása. 

Akadálymentesített közintézmények, utak aránya 

Folyamatosan fenntartandó, bővítendő. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi forráshiány. 

Pályázati forrás bevonása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés, pályázati forrás, humánerőforrás. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézke- 

dés 

sorszám

a 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetése

iben feltárt 

esélyegyenlősé

gi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. Közfoglalkoztatás 

szervezése 

Növekszik az 

alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkező 

nyilvántartott 

állsákeresők 

aránya a 

településen. 

Közfoglalkoz-

tatás 

rendszerének 

fenntartása.  

A foglalkoz-

tatás biztosítá-

sa. Munkanél-

küliek számá-

nak csökken-

tése. 

 Legalább 

évente egy 6 

vagy 8 órás 

foglalkoztatási 

program. 

Polgármester Első 

foglalkoztatási 

program 

beindítása: 

2019.03.31-ig 

Minden évben 

induljon 

foglalkoztatási 

program 

indítása: 

2022.12.31. 

A 

közfoglalkozta

tásba bevont 

személyek 

száma. 

Pályázati 

forrás, 

humánerő-

forrás 

Folyamatosan 

fenntartandó 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Közösségi, fejlesztő 

programok 

szervezése 

gyermekeknek 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

magas aránya 

a településen. 

Tanulás, 

szocializáció 

segítéséhez, 

motivációhoz: 

tanoda, és 

egyéb iskolán 

kívüli 

programban 

minél több 

gyermek 

bevonása 

 Közösségi 

programok 

szervezése 

Tanoda jellegű 

programok,  

Magán, vagy 

fejlesztőtanár 

alkalmazása,  

Sportnapok 

szervezése,  

Szimfónia – 

zenei fejlesztő 

program,  

Nyári 

napközbeni 

Polgármester 2022.12.31. 

Rendszeresen 

ismétlődő 

programok 

Évente 

szervezett 

programok, 

programokon 

résztvevők 

száma 

Humánerőforr

ás, pályázati 

forrás, önerő, 

közösségi 

szolidaritás 

Folyamatosan 

fenntartandó 
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gyermekfoglal

kozások, 

gyermektáboro

k szervezése 

Nyitott iskola 

III. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Probléma 

beazonosítására nem 

került sor. 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

IV. A nők esélyegyenlősége          

1. A magányérzet 

csökkentése 

kisgyermekes 

anyák körében 

Magányérzet 

kialakulása az 

anyában az 

anya mentális 

állapotának 

romlásához, 

ezzel együtt 

családi 

konfliktusok-

hoz vezethet. 

Csökkenjen a 

kisgyermekes 

nők 

elszigeteltsége, 

programokon 

való 

részvétellel 

bővüljenek a 

gyermekne-

veléssel 

kapcsolatos 

ismereteik. 

 Gyerekesély 

programon 

belül 

előadások, 

tanácsadások 

megszervezé-

se, tájékoztató 

anyagok 

készítése. 

Önkormány-

zat, 

nemzetiségi 

önkormányza-

tok, civil 

szervezetk 

által szervezett 

programok. 

Polgármester 2022.06.30. Megvalósult 

programok 

száma, 

előadásokon, 

tanácsadáso-

kon résztvevők 

száma. 

Önkormányzat 

költségvetése, 

pályázati 

forrás, 

humánerő-

forrás. 

Pályázat 

megvalósításá

nak időtartama 

alatt. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Akadálymentesítés Közszolgáltatás

okhoz, kulturális 

rogramokhoz 

való hozzáférés 

lehetőségei, az 

akadálymentes 

környezet 

hiánya 

akadályozó 

tényező. 

Az 

önkormányzati 

fenntartású, 

működtetésű 

közintézmé-

nyek teljes 

akadálymen-

tesítése. 

 Akadálymen-

tesítés 

megvalósítása 

Polgármester Akadálymen-

tesítés 

befejezése: 

2019.12.31. 

 

A közszolgálta-

tásokhoz való 

hozzáférés 

javulása. 

Akadálymen-

tesített 

közintézmé-

nyek, utak 

aránya 

Folyamatosan 

fenntartandó, 

bővítendő. 

Önkormányza-ti 

költségvetés, 

pályázati forrás, 

humán-

erőforrás. 

Folyamatosan 

fenntartandó 

 



 

 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Képviselő-testület az önkormányzat dolgozói számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő egyéb szervezetek vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Képviselő-testület azt is kéri az önkormányzat dolgozóitól 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.  

 

Önkormányzat a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére 

és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő 

beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 

működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett 

önkormányzati intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

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 munkacsoportokat hozhat létre. 
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Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

 Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

 Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

 Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

 Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

 a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Abod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 

vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 

Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ……/2018. 

(……….)  határozatával elfogadta. 

 

Abod, 2018. 

         

P.H. 

…………………………………    …………………………………    

     jegyző            polgármester   

 

 

Abod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

Abod, 2018.          

P.H. 

 

          Partner aláírás 

 

Abod, 2018.          

P.H. 

 

          Partner aláírás 

 

Abod, 2018.          

P.H. 

 

          Partner aláírás 

 

Abod, 2018.          

P.H. 

 

          Partner aláírás 

 

Abod, 2018.          

P.H. 

 

          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék 

 

NÉV HEP részei Aláírás 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

EDELÉNYI SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

BORSODI ÁLTALÁNOS 

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

BALAJTI ÓVODA R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

ABODI RUSZIN 

NEMZETISÉGI 

ÖNKORMÁNYZAT 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      60/2018.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása 
alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások 
alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 
ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2019. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül: Titkárság, intézmények 
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Melléklet  a 60/2018. (XI.23.) határozathoz 

 

 



 

96 
  



 

97 
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Kockázatelemzés a 2019. évi belső ellenőrzési tervhez     1. sz. melléklet 

 

Bekövetkezés 

hatása, súlya

Kockázat 

értéke

1 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 5 5-15

2 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

3 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

4 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

5 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 10 10-30

39-117

Magas kockázat 80-117

Közepes kockázat 50-79

Alacsony kockázat -49

Vagyongazdál-

kodás

Pénz- és 

értékkezelés 

rendje

Választások 

költségelszámolás

a

Közérdekű 

adatszolgáltatás

Korábbi 

ellenőrzések 

tapasztalatai

Összes 

kockázati 

érték

Rangsor

5 8 8 8 10

1. 2 2 5 2 1 92 1.

2. 2 2 1 2 1 60 5.

3. 1 1 1 1 1 39 8.

4. 1 1 1 1 1 39 8.

5. 1 1 1 1 1 39 8.

6. 2 2 1 1 1 52 6.

7. 2 2 1 3 1 68 3.

8. 2 2 1 3 1 68 4.

9. 1 2 1 1 1 47 7.

10. 1 1 1 1 1 39 8.

11. 1 1 1 1 1 39 8.

12. 2 2 1 2 1 60 5.

13. 1 1 1 1 1 39 8.

14. 1 1 1 1 1 39 8.

15. 1 2 1 1 1 47 7.

16. 2 2 1 1 3 72 2.

Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Abod Község Önkormányzata

Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték

Szakácsi Községi Önkormányzata

Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen:

Szervezet neve

Súly

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Edelény Város Önkormányzata

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok

Vagyongazdálkodás

Pénz- és értékkezelés rendje

Választások költségelszámolása

Közérdekű adatszolgáltatás

Korábbi ellenőrzések tapasztalatai
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Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  Összesen: 1,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 34,00

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00

n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00

Az adott 

szervezetre 

fordított 

erőforrás 

összesen

(korrekciós 

oszlop)

ellenőri nap

Megállapodás alapján ellátott 

belső ellenőrzés esetén

más szervezetre 

fordított kapacitás 

(-)

ellenőri nap

más szervezetnek 

az adott 

szervezetre 

fordított kapacitása 

(+)

ellenőri nap 

Bruttó 

Erőforrás 

összesen

ellenőri napellenőri nap

Külső 

erőforrás 

összesen
4

1. számú melléklet

Adminisztratív személyzet
5

betölteni tervezett 

létszám (fő)

rendelkezésre álló 

létszám (fő)
fő

Külső 

szolgáltató
3

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

betölteni 

tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-

re álló 

létszám (fő)7

ellenőri nap

Belső ellenőr 

közszolgálati 

jogviszonyban
1

Saját 

erőforrás 

összesen
2

 

 

 



 

103 
  

Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00

I.  Összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 10,00 0,00 43,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,00 9,00

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6.
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7.
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8.
Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11.
Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

2. számú melléklet

Ellenőri 

napok 

összesen

db
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Rendszerellenőrzés

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 

arányosan törtszámot kell megadni. 

Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 

megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is 

irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban 

álló belső ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

A más szervezet által az adott szervezetnél megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetében 

az elvégzett ellenőrzéseket az egyes típusoknál a külső ellenőri napoknál kell feltűnteni.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem 

kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 

Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, 

Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 

az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

ellenőri nap
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap
db

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

saját ellenőri 

nap3

külső ellenőri 

nap4db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 

bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 

szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 

hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 

kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 

terveznek rá. Soron kívűli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 

ellenőrzéseket kell feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltűntetni - az irányított szervek 

esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett 

adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Ellenőri napok 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Teljesítmény-ellenőrzés Utóellenőrzés
6Informatikai ellenőrzés

dbdb
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

saját ellenőri 

nap
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00

I.  Összesen 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 9,00 0,00 8,00 2,00 5,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8.
Edelényi Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

külső ellenőri 

nap
ellenőri napkülső ellenőri nap

külső ellenőri 

nap6

saját ellenőri 

nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 

összesen3

saját ellenőri nap

Ellenőrzések összesen1

külső ellenőri 

nap

Külső kapacitás 

összesen4

Kapacitás 

összesen
Egyéb tevékenység2

Kapacitás 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap7

saját ellenőri 

nap

KépzésTanácsadás

saját ellenőri 

nap5
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bérleti szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester elmondja, hogy az ENWO Powe Faipari Kft. 
megkereste az önkormányzatot, mely szerint a 208 hrsz. alatti 7829 m2 alapterületű 
ingatlant bérbe szeretnék venni gépek tárolására, megtermelt fatermékek ideiglenes 
tárolására, és ezért napi 1000 Ft bérleti díjat fizetnének. 
 
Bartus Gábor képviselő szerint a szerződésbe annyit bele kellene tenni, mert vagy 10 
kamionnyi anyag van ott, hogy két kamionnál többet nem tárolnak. 
 
Berkesi László Miklós képviselő véleménye szerint ez a tűzoltóságnak az asztala, 
hogy a tűzvédelemi szabályok mit engednek, tehát velük kell egyeztetni. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Ha a lakóháztól 20-30 méterre van, akkor 
nincs gond vele, viszont azt szorgalmazni fogja a cégnél, hogy vigyék el, mert nem erről 
volt szó. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 3 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 3 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta alábbi 
határozatát: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                      61/2018.(XI.23.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Bérleti szerződés jóváhagyásáról 
 
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Bérleti szerződés jóváhagyásáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a 

továbbiakban: Képviselő-testület)az Abod Község 
Önkormányzatának tulajdonában álló, természetben 3753 
Abod, belterület 208 hrsz alatti, 829 m2 alapterületű kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlant az ENWO Power 
Faipari Kft.részérenapi bruttó 1000 Ft bérleti díj ellenében 
bérbe kívánja adni. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályvezetők, ENWO Power Faipari Kft. 

 

 

 

Melléklet a  61/2018.(XI.23.) határozathoz 
 

INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

Abod Község Önkormányzata 

Székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 

Adószáma: 15548122-1-05 

Számlaszáma: 10402142-49565051-48561007 

Képviseli: Rescsánszki Bertalanné polgármester 

mintBérbeadó 

 

másrészről az 

ENWO Power Faipari Kft. 

Székhelye: 3780, Edelény, Virág út 13/8. 

Satisztikai számjele: 24964115-0220-113-05 

Adószáma: 24964115-2-05 

Számlaszáma: OTP Bank Nyrt., 11709002-20648534-00000000 

Képviseli: Hernádi-Jakab Katalin Ilona 

mintBérlő 

 

– a továbbiakban együttesen Felek – között alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételek szerint. 

 

1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő a megtekintett állapotban bérbe veszi az alábbi 

ingatlant. 

Ingatlan címe:3753 Abod, belterület 208 hrsz 

Ingatlan területe: 829 m2 

 

2. A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlant gépek tárolására, valamint a 

megtermelt fatermék ideiglenes tárolására veszi igénybe. 

 

3. A Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban megjelölt Ingatlan használatáért 

Bérlő napi bruttó 1.000 Ft bérleti díjat köteles fizetni.  
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4. A bérleti díj megfizetése havonta esedékes a Bérbeadó által kiállított számla 

alapján. 

 
5. Jelen szerződést Felek határozatlan időre kötik. Felek kikötik, hogy jelen 

Szerződés 30 napra rendes felmondással bármikor felmondható. 

 
6. A Szerződés megszűnése esetén Bérlő az Ingatlan kiürített és rendezett 

állapotban köteles visszaadni. 

 

7. Bérbeadó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy:  

Név: Rescsánszki Bertalanné polgármester 

Tel:  … 

E-mail:  … 

 

Bérlő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:  Hernádi Gegrő 

Tel:  +36-30-619-0948 

E-mail:  enwo.power@gmail.com 

 

Jelen szerződés kettő (2) számozott oldalból áll, egymással mindenben szó szerint 

megegyező kettő (2) eredeti példányban készült, amelyből a Bérbeadó egy (1), a 

Bérlő egy (1) eredeti példányt kap. 

 

Szerződő Felek a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

 

 

Abod, 2018. …………… 

 

 

Bérbeadó képviseletében: ………………………….. 

 

 

 

Abod, 2018. …………………. 

 

 

……………………….……………………….. 

Bérlő 

ENWO Power Faipari Kft. 

képviseletében: Hernádi-Jakab Katalin Ilona ügyvezető 
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5./Napirendi pont tárgya: 
 
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabál 
yairól szóló 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Ambrusics Tibor aljegyző elmondja, hogy Abod község szociális szenet kapott, és a 
támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a képviselő-testületnek a kiosztásra 
vonatkozóan el kell fogadnia a rendeletet. Abodnak erre vonatkozóan egy rendelete, 
viszont abban a 4. § (2) bekezdése azt tartalmazta, hogy a kérelem benyújtásának a 
határideje 2017. december 10., illetve az 1.számú mellékletet tartalmazta. Ezt 
aktualizálni kell, ezért azt javasolják, hogy a kérelem benyújtásának határideje tárgy év 
december 1. napjától december 20 napjáig módosuljon, így nem kell évente módosítani. 
Elmondja még, hogy polgármester asszony aláírta a szerződést, amit hétfőn 
megküldenek az Ormos-szén Kft-nek. A Kft. 25 kg-os zsákokban fogja a szenet a 
településnek leszállítani. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, mely 
szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a 
rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 3 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 3 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta rendeletét: 
 

Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

10/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 10/2017. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 10/2017. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„(2) A kérelmeket a tárgyév december 1. napjától – december 20. 

napjáig lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Abodi Állandó Kirendeltsége Hivatalánál.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

 
3. § 

 
Ez a Rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 

 
 
Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 40.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. november 23. napján 
kihirdetésre került. 
 
 
         Dr.Vártás József 
                jegyző 
 
 
 

1. melléklet a 10/2017.(XI.20.) önkormányzati rendelethez 
 

 
K é r e l e m 

 
……………………………..…………….(név) szül.hely és idő :…………………………………………. 
 
Abod, ………………………… utca ……… szám. alatti lakos kérem, hogy részemre 
szíveskedjenek természetbeni juttatásként szenet biztosítani. 
 
A szén támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosul,mert:* 
 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti 
aa) aktív korúak ellátására, vagy 
ab) időskorúak járadékára, vagy 
ac) települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők-, 

vagyok jogosult, vagy 
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b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, 
vagy 

c) akinek a családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:  
ca) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

500 %-ot,  
cb) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300 %-ot. 
 
*(A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
Abod, 201…………………………… 
                                                                                      
……………………………….. 
                                                                                                kérelmező 
 

Csatolandó dokumentumok: 
- jövedelemigazolások 
- a rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti jogosultságot igazoló dokumentumok, ha 

az nem lelhető fel a hivatal irattárában 
 
 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester - mivel további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el - megköszönte a Képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Ambrusics Tibor  Rescsánszki Bertalanné 
         aljegyző    polgármester 
 


