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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

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

rendelkezéseivel, Vadna Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Vadna Borsod megyében, a kies Sajó völgyében fekszik. Innen nyílik a regényes szépségű Bán-völgye. A falun 
keresztül vezet a Putnok – Rozsnyó, Miskolci nagy országút. Határa északról Sajókaza és Galgóc, Keletről 
Sajóivánka, délről Nagybarca, nyugatról Dubicsány és Velezd községek.  A település a Sajó folyó és a Bán-
patak összefolyásától délkelet-re fekszik a Sajó-völgy kistájon, 141 méteres tengerszint feletti magasságon. 
Délről a Tardonai-dombság, délnyugatról az Upponyi-hegység, északról a Putnoki-dombság határolja. 
Közúton elérhető a 26-os főúton; vonattal a Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonalon. 
Határaihoz tartozik az un. Hosszúrévi-puszta a Sajó parton, ahol kőhíd vezet át, amely a korábbi időkben a 
közlekedést egész Felső-Magyarországgal és az alfölddel összekötötte. 
Neve a szláv eredetű Wodu-wodno vizes szóból származik. Rá is szolgált a nevére hiszen két élő folyóvize 
van: Sajó-folyó, Bán-patak, több forrása, Bakó-kút, Koszla-forrás, valamint több tava köztük a Vadna Park 
Üdülőközpont. Állandó vizfolyása a Bán-patak két ágra bomlik a falutól délre. A nyugati ágát elterelték a 
1980-as évek végén, amikor a külszíni fejtés bányagödrét mélyítették. A keleti ágát valószínűleg a 
vízimalmok hajtására terelték keresztül a falun valamikor a középkorban. Az árvizek főleg kora tavasszal és 
nyár elején fordulnak elő. A Sajó vizét a határon túli és a magyar ipar is jelentősen igénybe vette az elmúlt 
évtizedekben. 
 
Neve az első ismert Wodna után Wadna, vagy Vadna alakban írják és a mai neve már a XVI. század közepén 
kialakult. Keletkezésének idejét pontosan nem tudjuk, de a korai Árpád korra tehetjük. A községről az első 
hivatalos említést 1237-ben teszik Bors ispán végrendeletében, majd a Váradi regestrumban. Eredetileg két 
helységből állott, az egyiket Tótvadnának (Thouthewdna) hívták. Vadna két községe, amelyeket a Bán-
patak választott el egymástól, később alsó- és Felsővadna elnevezést kapta. 
Ősi település. Őskőkori eredetű emberi csontvázat találtak a Sajón átvezető vasúti híd mellett, vaskori 
leletként négy lándzsa került elő. A honfoglalás előtt vidékünket szlávok lakták, de a 10. században már 
vegyes, szláv-magyar lakosságú vidék volt. Királyi adományszerzés révén ekkortájt szerzett itt birtokokat 
Domossa. Évszázadokon keresztül jelentős település volt, mivel itt haladt keresztül az ősi Miskolc-
Rimaszombat országút, amely keresztezte a Sajót a Hosszúrévi-pusztánál, ahol nem csak rév, hanem vám is 
volt. Vára is volt a községnek, amit a husziták emeltek 1457-58-ban. A Sajó völgyében, a Bükk-hegység 
utolsó nyúlványára épült a vár, a Galgócival egyetemben. Mátyás király utasítására Rozgonyi Sebestyén 
1458-ban megostromolta a vadnai és a Galgóci várat, kiűzte a huszitákat, a várakat pedig leromboltatta. Ez 
volt az első nyertes ütközet a Felvidék népeit hosszú éveken keresztül sanyargató husziták ellen. A csatáról 
Antonio Bonfini Rerum Ungaricum decades című művében részletes leírás található. A vár történetét Jósika 
Miklós 1839-ben megjelent "A csehek Magyarországon" című regényében örökítette meg. 
A vár területén 2008-ban végzett régészeti feltárást Szörényi Gábor András, a miskolci Herman Ottó 
Múzeum munkatársa. 
A környéken élők elbeszélései szerint a vár alatt egész alagútrendszer húzódik, mely összeköttetésben áll 
a velezdi várral. Az alagút egyes, jórészt beomlott szakaszait a sajóivánkai oldalon folytatott szénbányászat 
során találták meg az 1920-as években. 

A település ivóvízszolgáltatása biztosított. A belterület utcái vezetékes vízzel, gázzal, villanyhálózattal 
ellátottak. A szennyvízcsatorna hálózat pillanatnyilag még nincs kiépítve, de minden pályázati lehetőséget 
megragad az önkormányzat, hogy mielőbb megvalósuljon a vezetékes szennyvízelvezetés. Kábeltelevíziós 
hálózat ki van építve a községben. Vezetékes telefonhálózattal, valamint - a mobiltelefon-szolgáltató cégek 
helyben lévő adótornyainak segítségével - megfelelő mobiltelefon-használati (vételi) viszonyokkal 
rendelkezik a község. A rendszeres szilárd hulladékszállítás megoldott. A belterületi úthálózat - néhány utca 
kivételével - szilárd burkolatú. 

Gazdasági szempontból lényeges, hogy a település 7 kilométerre fekszik Kazincbarcikától, így az aktív 
dolgozók jelentős részének a város nyújt munkalehetőséget, néhányan a távolabbi, 30 kilométerre fekvő 
Miskolcon dolgoznak. Helyben is található néhány vállalkozás, melyek közül a legjelentősebb a BT Nyloplast 
KFT., mely néhány helyi család számára biztosít megélhetést. A kertművelés, növénytermesztés ma is 
jellemző a településen. 
 
A település határában található a Vadna Park Üdülőközpont, ami igazi turisztikai látványosság. Az 
üdülőterület nagy részét elfoglalja a bányatóból kialakított tó, mely lehetőséget nyújt mind a falubeli, mind 
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az idelátogató turisták számára horgászásra, strandolásra, búvárkodásra, illetve különböző szabadtéri és 
vízi játékok szolgálják a pihenni vágyókat. A magánkézben lévő terület jelentős részén az elmúlt két 
évtizedben hétvégi házak épültek, és egyre több család választotta a területet állandó lakhelyéül, így a 
2018-as évben hivatalosan, helyrajzi számok alapján földhivatali bejegyzéssel a település tulajdonába került 
hét új utca. 
 

                                              
 

                                      
 
 
 

A táblázatból kiderül, hogy a lakónépesség száma az elmúlt években kismértékben, de növekvő 

tendenciát mutat. Köszönhető ez a beköltöző családoknak, a kihaló idősek üresen álló házait is 

többnyire fiatalok veszik meg, akik gyermekkel érkeznek, illetve kertes házban szívesen vállalnak 

gyermeket.  
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Az állandó népesség száma lassú, de folyamatos növekedést mutat az elmúlt években, köszönhetően 

a település önkormányzata által korábban kialakított közművesített telkeknek, melyek 90 %-ban 

eladásra kerültek. Három új utca létesült, az itt lakást építő, illetve vásárlók között sok a fiatal, 

kisgyermekes család. Az állandó népesség 16,02 %-a 14 év alatti. 
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A nemek szerinti megoszlás összességében a településen kiegyensúlyozott. Életkor szerint 

vizsgálva az adatokat kitűnik, hogy az állandó lakosság tekintetében a nők-férfiak aránya 60 éves 

kor alatt szinte megegyezik, minimális mértékben a férfiak magasabb arányát mutatja, majd az idő 

előrehaladtával jelentős fordulat következik be, mivel a 65 év fölöttiek esetében a férfiak aránya 

jelentősen csökken. Ez megfelel az országos tendenciáknak, hiszen az egész országra jellemző, 

hogy a férfiak várható élettartama jóval rövidebb a nőkénél.  
 
 

 
 

Az adatok alapján a 14 év alatti lakosok száma magasabb, tehát az öregedési index fiatalos 

népességszerkezetet mutat. 
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Az egyenleg meglehetősen ingadozó az oda- és elvándorlás tekintetében, a beköltözők száma a 

2014-es és 2015-ös évben jelentősen csökkent, miközben megnövekedett az elvándorlók száma. Ez 

leginkább annak tudható be, hogy a fiatalok a szülőhelyüktől távolabb, sokan külföldön keresték a 

jobb megélhetéshez vezető utat. A 2016-os évtől ez az index újra átfordul. Az állami támogatások, 

melyek a fiatal, gyermeket vállaló szülőket lakáshoz segítik, ismét vonzó hellyé tették településünk. 

A városból elvágyó emberek számára kedvező volt településünk szép fekvése, közelsége a 

városhoz, a jó közlekedés.  

 

 

 

 
 
 

 
 

2012-től a gyermekvállalási kedv folyamatos emelkedést mutat, ami 2015-ben megtorpan, majd 

újra jelentős növekedés látható. A halálozások száma ingadozó. Alapvetően megállapítható a többi 

táblázat adataival összhangban, hogy a népesség növekszik, fiatalos szerkezetű, egyre inkább 

vállalnak a családok gyermeket, és lakóhelyüknek szívesen választják településünk. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Vadna Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a község 

működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: 

a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során. 

 

A Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és 

elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely az állam, az 

önkormányzatok és ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata. Az 

esélyegyenlőség nem csupán követelmény, hanem az önkormányzatok hosszú távú érdeke is, hiszen 

azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségő 

szolgáltatásokra. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és 

a szegregációmentesség. A Programnak a településen élő hátrányos helyzető csoportokra kell 

irányulnia, akik számára a sikeres élet és a társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó 

fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező 

hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 

 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő etikai elvek : 

 

• Megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve: a közszolgáltatások működésében meg kell 

előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a 

lakosok bárminemű faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 

társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára. 

  

• Az emberi méltóság tiszteletben tartása: Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, 

egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, érdekeiket figyelembe véve olyan körülményeket , 

légkört kell kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését 

szolgálják. 

  

• Szolidaritás: A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a település 

minden közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a 

hátrányos helyzető csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. 

A rászoruló embernek megfelelő hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz 

abból a célból, hogy ő maga is el tudja végezni feladatait, meg tudjon birkózni a nehézségekkel. 

  

• Méltányosság és rugalmas ellátás: A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező 

egyenlőtlenséget. Olyan pozitív méltányos és rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek 

elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását.  

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 

kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 

község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a 

jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Vadna település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

2012-ben a Képviselő-testület elfogadta 9/2011.(IX.1.) számú önkormányzati rendeletét a pénzbeli 

és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról. 

A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy községünkben olyan támogatási rendszer 

működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások 

enyhítésére szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll. 

 A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie 

a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 

eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi 

szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk.  
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 Esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozások: 

 

- Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről, mely rendelkezik a kiskorúak védelméről. 

- Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről. 

- Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a 

helyi szociális ellátásokról 

- Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III. 30.) önkormányzati rendelete a 

gyermekétkeztetésről 

- 08/2016.(X.28.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

- 09/2016(12.08.) A szociális tüzelőanyag juttatásáról 

- Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(III.31.) rendelete a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról 

- Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete a 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 

figyelembe veszi. Rendelkezéseinél a 2013 júniusában elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

a mérvadó. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A Helyi Településfejlesztési Stratégia célja, hogy megfogalmazza a település hosszú távú jövőképét 

és ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait.  

A település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus, az értékőrzés és a megújulás. 

Középtávú stratégiai céljai: 

 Fenntartható településfejlesztés a funkciók harmóniájában, 

 A község, mint az élhető, értékőrző környezet,   

 Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása.  

A Stratégia több szakterületet érint. A tervek végrehajtásának sikeréhez elengedhetetlen a célok és 

az eszközök összehangolása. A szakterületek és velük összefüggő elvárások:  

- Családpolitika: a családok megerősítése, a szegénység átörökítési körének megszakítása, 

szükséglet alapú szolgáltatások  biztosítása , a családok számára folyamatos támogatás biztosítása 

- Szociálpolitika: az "eltartott" segélyezett szerepből az "adófizetői" szerepbe történő kerülés 

elősegítése 

- Oktatáspolitika: óvodai nevelés biztosítása minden gyermek számára; a tanulók képességei alapján 

biztosítani a hozzáférést a  továbbtanuláshoz; 

- Foglalkoztatáspolitika: közfoglalkoztatási programokkal (képzés + munkatapasztalat) elősegíteni a 

munkaerő-piaci alkalmasság fejlesztését; elősegíteni a helyi piaci igényekhez igazodó önfenntartó 

foglalkoztatási lehetőségek fejlesztését, elsősorban a mezőgazdaság területén 

- Területfejlesztés: a helyi szükségletekhez és lehetőségekhez igazított fejlesztés biztosítása 

- Egészségügy: az egészséges életmóddal kapcsolatos információk, szolgáltatások elérhetővé tétele 

(pl.: helybe vinni a szűréseket; megismertetni az egészségügyi szolgáltatásokat stb.) 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Településünk 2012. december 31-ig Körjegyzőségként működött, 2013. január 1-től a Szuhakállói 

Közös Önkormányzati Hivatal részeként működik. Szoros együttműködés jellemzi a volt 

körjegyzőségi társközségekkel, valamint a Szuhakállói Önkormányzattal. 

   2007. szeptemberéig községünkben általános iskola alsó tagozata működött az önkormányzat 

fenntartásában, ez azonban likvidítási nehézségek miatt bezárásra került. Bánhorváti-Nagybarca-

Vadna részvételével ekkor jött létre az a Közoktatási társulás, amely biztosítja tanköteles korú 

gyermekeink iskoláztatását.    

Az óvodai nevelés is társulási keretek között zajlik, a Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás 

keretében a Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde tagóvodájaként, a két oktatási intézmény 

kapcsán a Bánhorváti Önkormányzattal is szoros az együttműködés gyermekeink nevelése, oktatási 

esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. 

Szociális ellátás területén korábban a Kazincbarcikai Kistérség Sajókazai mikrokörzetéhez tartozott 

településünk intézményi társulás keretében, így biztosítva a szociális, gyermekjóléti, családsegítő, 

házi segítségnyújtás ellátások közös működtetését. Ez a társulás továbbra is él, de nem a kistérség 

keretein belül, hanem mint önkormányzatok közötti intézményi társulás biztosítja ezen 

alapfeladatok ellátását. 

Intézményi társulás keretében biztosított községünk lakosságának az egészségügyi ellátása, a 

Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ 

Intézményfenntartó Társulás keretein belül biztosított a védőnői szolgálat, orvosi rendelés 

meghatározott napokon és időpontokban, a fogászati ellátás, melyet Sajókaza, Sajógalgóc, 

Sajóivánka és Vadna lakosság arányában tart fenn. 

Orvosi ügyelet a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás keretein belül biztosított a 

település lakossága számára. 

 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és 

nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma 

népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az 

életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások 

területén, különösen a hátrányos helyzetű térségekben, így az észak-magyarországi régióban, 

amelynek településünk is része . 

Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket, a szegénység ma is nagyrészt a 

munkapiaci esélyekkel függ össze, és aki iskolázatlan, az nehezen kap munkát és előbb-utóbb 

elszegényedik.  

A másik ok az egyéni, családi válsághelyzetek. A bizalmi kapcsolataink csak a legszűkebb 

családon belül erősek, a konfliktuskezelési eszköztárunk pedig nagyon szegényes, ezért egy 

viszonylag hétköznapi, gyakran előforduló sokk (betegség, baleset, válás, munkahely elvesztése) is 

nagyon könnyen vezet olyan személyes krízishez (depresszió, öngyilkosság, alkoholizmus), aminek 

a megoldásához már szakértő segítsége kellene, ez a segítség pedig a legtöbbek számára nehezen 

elérhető vagy nem elég jó minőségű. 

A szegények egy kisebb csoportjában, az alapvető létfeltételekben is szűkölködő, 

mélyszegénységben élők körében még nehezebb a helyzet. A többségük leszakadása tartóssá vált: 

aki közéjük kerül, szinte soha nem kerül ki onnan, sőt, gyerekei is erre a sorsra jutnak. Itt is több 

folyamat zajlik: a szülők többségének alacsony az iskolázottsága, ami nem csak a munkahelyektől, 

hanem a továbbtanulástól is elzárja őket, és gyakran azoktól a szolgáltatásoktól is (orvos, 

családsegítő, lakhatás), ami a munkavégző képességük, egészségük megőrzését segítené . 

A munkanélkülivé válók többsége az idősebb és a képzetlen munkavállalók közül kerül ki. 

A roma népesség munkavállalási esélyei különösen rosszak, részben képzetlenségük, részben 

amiatt, hogy nagyobb arányban élnek a depressziós térségekben, és végül az őket sújtó 

diszkrimináció miatt is.  

A mélyszegénység és a halmozottan hátrányos helyzet azonban távolról sem kizárólag a romák 

problémája: a mélyszegények nagyjából harmada-fele kerül ki roma családokból. A 

szolgáltatásokhoz való rosszabb hozzáférés és az elérhető szolgáltatások rosszabb minősége miatt a 

mélyszegény roma családok gyermekeinek még súlyosabbak a hátrányai.  

Az átfogó célok a mélyszegénységben élők és romák tekintetében: 

- A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentése, különös tekintettel 

a roma népességre. 

- A szegénység, szociális kizáródás újratermelődésének megakadályozása. 

- A társadalmi, gazdasági javakhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés javítása, a társadalmi 

összetartozás erősítése. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-

piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó 

motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.  
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A családok, háztartások életkörülményeit elsősorban a havi nettó állandó jövedelem nagysága 

határozza meg. Az egy főre jutó jövedelmet nagymértékben befolyásolja, hogy az együtt élő 

családtagok közül hányan tartoznak a keresők és hányan az eltartottak közé. Ezen belül az 

eltartottak életkora, egészségi állapota is meghatározó lehet. A továbbtanulással, a képzések 

fontosságának előtérbe kerülésével egyre nagyobb számban maradnak eltartottak a 18 év feletti 

gyermekek is. 

 A társadalmi szegénységben élő családok egyik csoportjára általában jellemző az anyagi és tárgyi 

szűkösség, de a szülők egészségesek, dolgoznak, megfelelően szervezik a család életét, érzelmi 

kötődéseik szorosak.  

A szegénységben élők másik csoportjára jellemző, hogy nagyon alacsony a jövedelmük, ezért 

anyagi és tárgyi ellátottságuk csekély, a létminimum alatt élnek.  

 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 
 

A táblázatokból kiolvasható, hogy a lakónépesség számához viszonyítva fokozatosan csökkent a 

nyilvántartott álláskeresők száma. Míg 2012-ben az összlakosság 18,3%-a munkanélküli, addig 

2016-ben ez a szám már 15,9%. A jelentős emelkedés oka a gazdasági válság kialakulása, 

elterjedése, mely a településen is éreztette hatását. Megfigyelhető még a férfiak és nők közötti 

jelentős eltérés is . A nők között lényegesen kisebb mértékű az álláskeresők számának növekedése. 

Oka lehet ennek, hogy a gyermeküket otthon nevelő nők (GYES,GYED), kevésbé jelennek meg a 

munkanélküli piacon. 



 17 

 

 
 

 

 
 

Foglalkoztatottság tekintetében a táblázat adatai minden korcsoportnál folyamatos fejlődést 

mutatnak. 2012-től a munkanélküliek száma drasztikusan csökkent, és ez a folyamat évről-évre 

megfigyelhető. Köszönhető ez a településen működő közfoglalkoztatási programnak is, melynek 

keretein belül minden álláskereső számára biztosít munkalehetőséget az önkormányzat. A táblázat 

adataiból az is kitűnik, hogy bár minden korosztálynál a munkanélküliség folyamatos csökkenése 

mutatkozik, de ahol a legmagasabb a korcsoportok között a regisztrált munkanélküliek aránya, az a 

20-29 év közötti korosztály. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 
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száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 
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Évek óta folyamatosan csökken a munkanélküliek száma, azonban akik munkanélküliek, közülük 

sokan már több mint 180 napja regisztrált álláskeresők. Sokan a koruk, vagy egészségügyi 

állapotuk, alacsony iskolázottságuk miatt nem tudnak elhelyezkedni. Számukra egyetlen 

lehetőségnek a közfoglalkoztatási program mutatkozik. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
 

 
 

 

 

A táblázat adataiból megfigyelhető, hogy a 15 évnél idősebb korosztály esetében jelentősen 

megnövekedett azok aránya, akik semmilyen iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. A férfiak 

esetében is jelentős a növekedés, de a nők tekintetében még inkább megfigyelhető a jelentős 

változás, mintegy kétszeresére nőtt a számuk a 2001-2011-es népszámlálás adatai szerint. 
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Összességében azonban az tapasztalható, hogy a regisztrált munkanélküliek mindegyikének van 

legalább 8 általános végzettsége, és arányaiban megnövekedett azok száma, akiknek 8 általánosnál 

magasabb az iskolai végzettsége, 97,9 % azok aránya, akik legalább 8 általánossal, vagy annál 

magasabb iskolai végzettséggel bírnak. Tehát az adatokból az derül ki, hogy településünkön nem 

kizárólag az alacsony iskolázottság a probléma okozója. 
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A 3.2.7. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők nem releváns. 

  

Az általános iskolai felnőttoktatásban részt vevők nincsenek a településen, de az előző táblázat 

adataiból kiderült, hogy nincs is rá szükség, hiszen fiataljaink befejezik az általános iskola nyolc 

osztályát még tanköteles korukban. 

A 3.2.8. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában nem 

releváns. 

 

Településünkön nem áll rendelkezésre adat a középfokú felnőttoktatásban résztvevők számáról. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

 
 

 

 

A helyi munkaerő foglalkoztatásában, a munkanélküliség leküzdésében kiemelten fontos szerepet 

játszanak az országos közmunkaprogramok. Településünk önkormányzata az utóbbi években 

minden alkalommal pályázott és igyekezett minden munkanélküli számára helyet biztosítani, a 

munka világába visszavezetni az érintetteket, az emberek önbecsülését visszaadni azáltal, hogy 

értelmes, hasznos, a közösség számára fontos feladatok elvégzését tette lehetővé a 

közmunkaprogram keretein belül. Jelenleg a Start közmunkaprogram foglalkoztatja a 

munkanélküliek legjelentősebb részét, egy részük a Föld munkaprogramban tevékenykedik.  

A település köztereinek rendben tartása, szépítése, az időseknek való segítségnyújtás a ház körüli 

munkákban, középületeink állagmegóvása, járdák építése, betonozása, térkövezése, mind – mind 

olyan feladatok, melyek elvégzése révén a közfoglalkoztatás segít visszavezetni a munka világába a 

program résztvevőit. 

 

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma az utóbbi években folyamatosan csökkent. Ez 

összhangban van a 3.2.2. számú adattáblával, mely összességében az elmúlt években a regisztrált 

munkanélküliek számának jelentős csökkenését mutatja. A munkaügyi Központ által biztosított 

képzéseken való részvétel után sok fiatal próbált elhelyezkedni, valamint egyre többen  érezték, 

hogy a megélhetéshez, családfenntartáshoz a közmunkaprogramban biztosított jövedelem nem 

elegendő, és kerestek a városban munkát. 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

 

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

10perc 51 15perc 9 6perc nincs  0  

Megye-
székhely 

30perc 34 45perc 9 40perc nincs   0 

Főváros 150perc 12 225perc 15 220perc nincs  0  

 

 

A község aktív korú, dolgozó lakosságának jelentős része a 7 km-re fekvő, közeli Kazincbarcikán, 

és a 30 km-re elhelyezkedő megyeszékhelyen, Miskolcon dolgozik. Vadna elhelyezkedése 

közlekedési szempontból nagyon szerencsés, a 26-os főút áthalad a településen, és a község a Bán-

völgye és a Sajó-völgyének találkozásánál fekszik. Mindkét irányban jó a buszközlekedés, ami 

nagyban megkönnyíti a munkavállalók bejárását a közeli városokba. A vonatközlekedés is 

megfelelő, bár inkább hosszabb utazásokra, a fővárosba való eljutásra, illetve a diákok a távolabbi 

oktatási intézmények megközelítésére használják. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

 

Az oktatás, képzés, képességfejlesztés fontos szerepet játszanak a fiatalok foglalkoztathatóságában, 

termelékenységének javításában. Több tényező is hozzájárul a fiatalkori munkanélküliséghez, mint 

korai iskolaelhagyás végzettség nélkül, szükséges készségek, munkatapasztalat hiánya. 

A Munkaügyi Központ által kezdeményezett foglalkoztatási programok fiatalok részére: 

- útmutatás és tanácsadás 

- munkaerő-piaci képzés és oktatás 

- foglalkoztatási támogatások 

- közmunkák 

- vállalkozóvá válás ösztönzése - önfoglalkoztatás 

 

Településünkön Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér működik, mely együttműködési 

megállapodással rendelkezik a Munkaügyi Központ Kazincbarcikai kirendeltségével, 

negyedévenként kerül sor a munka világával, álláskereséssel, aktuális képzésekkel kapcsolatos 

tájékoztató rendezvény, előadás megtartására, így segítve az álláskeresők jobb információhoz 

jutását. 

Az IKSZT épületében ifjúsági információs pont működik, segítve a fiatalok álláskeresését. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Településünkön évek óta működik a közfoglalkoztatás, melyben résztvevők száma az évek során 

folyamatosan emelkedett. Az önkormányzat igyekszik a munkanélküliek, álláskeresők minél 

nagyobb hányadát foglalkoztatni, segíteni visszatérésüket a munka világába, kiemelt figyelemmel 

azokra, akik tartósan munkanélküliek. 

Munkaerő-piaci integrációt segítik a negyedévente megtartott álláskeresői konzultációk, előadások, 

tájékoztató rendezvények, melyek segítik az álláskeresőket az aktuális információkhoz jutásban. 

Az illetékes Kazincbarcikai Munkaügyi Központ számos eszközzel igyekszik a foglalkoztatásokat, 

elhelyezkedéseket támogatni (pl: képzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás, 

közhasznú foglalkoztatás támogatása stb.). 

 

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Településünkön nincsenek mélyszegénységben élőkről adatok. Községünkben nem működik 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mivel a 2011-es népszámlálás alakalmával olyan alacsony volt a 

magukat romának vallók száma, hogy erre nem volt lehetőség.  

Művelődési házunk és óvodánk, mely tagóvodaként működik, közfoglalkoztatásban dolgozók 

számára biztosít munkalehetőséget, iskola nincs a településen. A romák egy része a közeli városban 

dolgozik, a többieket a közmunkaprogram keretében foglalkoztatja az önkormányzat. Aktív, 

rendszeres munkájukkal megbecsülést vívtak ki a közösség lakossága részéről.  

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Településünkön a közfoglalkoztatás során nem fordulhat, és nem is fordult elő foglalkozási 

diszkrimináció. Az önkormányzat minden munkavállalóval szemben követi az egyenlő bánásmód 

elvét, és kizárólag képzettség, szakképesítés, iskolai végzettség alapján dönti el, kit melyik 

intézményben, milyen munkakörben foglalkoztat. Minden munkavállaló számára egységesen 

biztosítja a munkavégzéshez szükséges munkaruhát, védőfelszerelést, emberhez méltó 

körülményeket. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Magyarországon a szociális ellátórendszert három szereplő biztosítja: az állam, az 

önkormányzatok, valamint a civil szektor és az egyház. Működésüket törvények és a törvényekhez 

kapcsolódó kormányrendeletek, ágazati rendeletek, helyi rendeletek határozzák meg. Az 

önkormányzatok számára a Szociális Törvény és Önkormányzati törvény írják elő, hogy mely 

ellátási formákat biztosítsák, valamint, a képviselő testületek határozata alapján költségvetésük 

terhére melyeket vállaljanak fel. Ezeket az önkormányzatok saját helyi rendeleteikkel szabályozzák. 

Ennek értelmében Vadna Község Önkormányzata biztosítja a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. törvényben meghatározott rendszeres segélyeket, támogatásokat, valamint 

az eseti segélyeket. 
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 • aktív korúak ellátásaként: foglalkoztatást helyettesítő támogatást, rendszeres ellátást a Járási 

Hivatal állapítja meg 

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 

rendelkezik a helyi szociális ellátásokról. 

A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a Szociális és 

Egészségügyi Bizottságra átruházza:  

a.) a települési támogatás, a lakhatási támogatás kivételével, (beteggondozási támogatás, 

gyógyszertámogatás) 

 b.) a rendkívüli települési támogatás, 

 c.) az étkeztetés megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört. 

A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a polgármesterre 

átruházza: 

 a.) a rendkívüli települési támogatás,temetés költségeihez való hozzájárulás céllal;  

b.) elemi kár; létfenntartást közvetlenül veszélyeztető, életveszély elhárításával vagy 

megelőzésével összefüggésben a rendkívüli települési támogatás,  

c.) a köztemetés megállapításával összefüggő feladat- és hatáskört. 

A képviselő-testület a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek gyakorlásából a jegyzőre átruházza: 

a.) a települési támogatás ellátások közül a lakhatási támogatás megállapításával összefüggő 

feladat- és hatáskört. 

 
 Aktív korúak ellátása: Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) Az aktív korúak ellátása a 

hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás, 

feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. Akkor nem biztosított 

a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ban 28.500.- Ft.) 90 %-át és vagyona 

nincs. Az ellátás havi összege 25.600.- Ft. A támogatásra való jogosultságot évente felül kell 

vizsgálni. A jogosultság fennállása alatt minden támogatottnak legalább 30 nap jogviszonyt kell 

létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre több módon nyílik 

lehetősége az ellátottnak: nyílt munkaerőpiacon folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített 

foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaerő-piaci programban 

vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt. 

Az FHT-ra jogosult személy köteles a munkaügyi kirendeltséggel együttműködni és 

közfoglalkoztatásban részt venni. A közfoglalkoztatásra határozott idejű munkaviszonyt kell 

létesíteni. A munkavégzés ideje alatt az FHT-t nem folyósítjuk, de a közfoglalkoztatott személy 

aktív korúak ellátására való jogosultsága fennáll. 
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma az aktív korú lakosság számához képest 

elhanyagolható nagyságú. 
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Felülvizsgálat során aki a 30 nap jogviszonyt nem tudja igazolni, annak az FHT-ra való 

jogosultsága megszűnik. Ismételten támogatás csak akkor állapítható meg – az egyéb jogosultsági 

feltételek fennállása esetén –, ha a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten 

teljesíti a szociális törvényben foglalt feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését 

megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem 

vehető figyelembe. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Vadna településen jelenleg 233 lakás céljára használt ingatlan található. Szociális, valamint bérlakás 

a községben nincs. 2012-höz viszonyítva a lakásállomány minimálisan növekedett, köszönhetően a 

kialakított közművesített telkek eladásának.  

 

Községünkben az infrastruktúra feltételei részben biztosítottak. A településen valamennyi lakásban 

van vezetékes áramszolgáltatás, a lakások 95 %- vezetékes ivóvízzel is rendelkezik. A lakások 

jelentős része bekapcsolódott a vezetékes gázfűtés rendszerébe. A csatornahálózat még nem került 

kiépítésre, de önkormányzatunk minden pályázati lehetőséget megragad ennek kiépítése érdekében. 

A település közterületein az utcák járdával ellátottak, szinte 100 %-ban, a település utcái, a három 

új utca kivételével szilárd aszfalt burkolatú. Az elmúlt években két új utca is kapott aszfalt 

burkolatot, egyik pályázati, a másik önkormányzati forrásból újult meg. 

A lakásállományt bemutató táblázat többi része nem került kitöltésre, mivel településünkön ezek 

az adatok nem relevánsak. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

 

  
 

 

Az önkormányzat tulajdonát képező szociális, valamint bérlakás a településünkön nem 

található. 

Nincsenek településünkön lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanok. Községünkben a lakás 

céljára használt ingatlanok 98 %- a saját tulajdonú ingatlan, Vadna méretéből adódóan a 

hajléktalanság nem jellemző a településen.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

 
 

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete 

rendelkezik a helyi szociális ellátásokról. 

5.§ (1) A képviselő-testület települési támogatásként, lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 

támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, 

vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez való hozzájárulásként. (2)1 A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a fűtési költségek, a szennyvízszállítás és a lakbér (a továbbiakban együtt: 

rezsiköltség) díjához, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó lakhatási hátralékok - 

rezsiköltség-hátralék és magánszemélyek kommunális adója hátralék - megfizetéséhez kapcsolódó 

hozzájárulás. 
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f) eladósodottság 

 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 

alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, de erről nem állnak rendelkezésre 

hivatalos adatok. Községünkben azonban olyan szociálisan érzékeny képviselőtestület működik, 

akik tudomást szerezve egy – egy család nehéz helyzetbe kerüléséről, minden módjukban álló 

eszközzel igyekeznek segítséget nyújtani. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Vadna Park Üdülőközpont területén az elmúlt évtizedben igen nagy számú hétvégi ház épült, 

mely kialakításának következtében (áram, -ivóvíz szolgáltatás biztosítása)egyre több család 

számára állandó lakóhellyé vált. Bár az erre vonatkozó táblázatok adataiban még nem jelenik meg, 

de ezek az ingatlanok 2018 nyarán hivatalosan, az Edelényi Földhivatalnál bejegyezve a település 

részévé váltak. Hét új utca kapott nevet, és vált a község részévé. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Községünkben nincsenek szegregátumok. A roma lakosság asszimilálódott, a település 

belterületén, komfortos, néhányuk összkomfortos lakásban él. Életkörülményeik megfelelőek, 

emberhez méltóak 
Vadnán nincsenek elkülönült telepek, a szegényebb, hátrányos helyzetű, és a roma lakosság is 

igyekszik integrálódni a közösségbe, és az önkormányzat is minden eszközzel segíti a nehezebb 

helyzetben lévő családok felzárkózási törekvéseit. 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Településünkön ez a pont nem releváns. 

 

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

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Nincsenek településünkön szegregátumok. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Településünkön ez a pont nem releváns. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 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. 

A 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. 

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. 

Vadna községben az egészségügyi alapellátás intézményi társulás keretében biztosított. Az 

önkormányzat épületében található az akadálymentesített orvosi rendelő, melyben hetente két 

alkalommal történik háziorvosi rendelés. Ha valaki ettől eltérő időpontban szeretné igénybe venni 

az ellátást, Sajókazán minden nap biztosított a háziorvosi rendelés. A fogorvosi ellátás szintén 

körzetileg Sajókazán történik. A településen nincs külön gyermekorvosi rendelés, ellátásukról a 

felnőtt háziorvos gondoskodik, sürgősségi esetekben a Debreceni Egyetem Kazincbarcikai 

Kórházában működő gyermekosztály, és ügyeleti szolgálat látja el a betegeket. 

A lakosság az egészségügyi szakellátást, így a kórházi és sürgősségi ellátást a Kazincbarcikai, 

illetve Ózdi kórházban vehetik igénybe.  

Intézményi társulás, a Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Szuhakálló-Vadna Nappali 

Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás keretein belül biztosított a védőnői szolgálat. 

Orvosi ügyelet a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Kistérségi Társulás keretein belül biztosított a 

település lakossága számára. 

A település rendelkezik egy nyolc fő szállítására alkalmas Falubusszal, amely hétközben 

folyamatosan a település lakosságának szolgálatában áll. Önkormányzati rendelet rendelkezik a 

busz használatáról és az igénybe vehető kedvezményekről. 

A busz minden szerdán és pénteken biztosítja a gyógyszerkiváltást is, mivel településünkön nem 

működik gyógyszertár. 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére – egészségi állapota megőrzéséhez, 

helyreállításához- az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás.  

Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  

- alanyi jogon,  

- normatív alapon,  

- méltányossági alapon, 

2012 és 2016 között településünkön minimálisan emelkedett a közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma. 

 

 

 

A rászorulók gyógyszertámogatásáról a Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról ad iránymutatást. 

10.§ (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított 

hozzájárulás. 

 (2) Gyógyszertámogatás állapítható meg - gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való 

hozzájárulás céljából, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a.) a kérelmező családjában az 

egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem 

haladja meg,  egyedül élő kérelmező esetében pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 200 %-át és b.) a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége, az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének  25 %-át eléri. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított, továbbá az egészségügyi szűrések térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján az 

állampolgárok számára hozzáférhetők. A tüdőszűrés a kazincbarcikai kórházban elérhető, ennek évi 

megléte feltétele a munkavállalásnak, a munkaalkalmassági vizsgálatnak. Így minden munkavállaló 

számára kötelező évente elvégeztetni, a közmunkaprogramban résztvevők is megjelentek rajta. Az 

emlőszűrés az állampolgárok egyéni behívása alapján a megyeszékhelyen történik. 

A primer és szekunder prevenció tevékenységét leghatékonyabban a védőnői szolgálat és a házi 

orvosi ellátás biztosítja. A kisgyermekek rendszeres szűrését elvégzik a védőnők, illetve iskolás 

korúak esetében az iskolaorvos. Az átlagtól eltérő mérési eredményt mutató tanulók ingyenesen 

speciális torna és gyógyúszás tanfolyamon vehetnek részt. 

Fogászati szűrést az iskola-egészségügyi feladatok közt a gyermekfogorvosok végeznek az 

oktatási intézményekkel történt megállapodások alapján. Az iskolafogászati rendelésen szinte 

minden tanuló megjelenik szűrővizsgálaton.  
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Az IKSZT épületében negyedévenként kerül sor az egészséges életmóddal, valamint egészségünk 

megőrzésével kapcsolatos előadások megtartására. Fontosnak tartjuk a prevenciót, az ifjúság 

egészséges felnőtté válását segítő programokat, rendezvényeket. Az ifjúsági klubban rendszeresen 

tartunk előadásokat a szenvedélybetegségekről, az alkohol, drogok káros élettani hatásairól.  

Évente négy alkalommal kerül sor véradás megszervezésére a Magyar Vöröskereszt helyi 

alapszervezetének vezetője segítségével. 

Szűrőbuszok meghívására és Egészség-napok szervezésére is rendszeresen sor kerül. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátások biztosítása a Kazincbarcikai kórházban történik. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az ÁNTSZ „A rendszeres étkezést biztosító szervezet élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi ajánlás közétkeztetők számára” címen kiadott 2011.08.01-i rendelete szabályozza a 

közétkeztetést. Az önkormányzat az általa fenntartott köznevelési intézményben megszervezi a 

közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. 

Az óvoda konyhája biztosítja az ellátást a hátrányos helyzetű, idős, szociálisan rászoruló lakosok 

számára is. A minőségi és mennyiségi ellenőrzés folyamatos. 

 

 

 

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati 

rendelete a helyi szociális ellátásokról 

 

14.§. (1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások körében szociális alapszolgáltatásként biztosítja  

a.) az étkeztetést, 

 b.) a házi segítségnyújtást, 

 c.) a családsegítést,  

Étkeztetés 15.§ (1) Az étkeztetés keretében az önkormányzat a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről gondoskodik az Sztv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott szociálisan rászorultaknak. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 60. életévét betöltötte. 

(9) Az étkeztetés biztosítása az önkormányzat által fenntartott óvoda konyháján keresztül, 

kihordásos rendszerben történik. 

(11) Az önkormányzat – arra irányuló igény esetén – a jogosult részére az étel igénybevételének 

helyére történő szállításáról ingyenesen, külön térítési díj nélkül gondoskodik.  

(12) A jövedelemmel rendelkező ellátásban részesülő személy, személyi térítési díjának 

megállapítása során – saját, illetve a vele közös háztartásban élő havi rendszeres jövedelmétől 

függően, jövedelemvizsgálat alapján – az intézményi térítési díjból kedvezményre jogosult. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A sport az egészséges életmódra nevelés szempontjából meghatározó tényező. Már 

kisgyermekkorban elkezdjük a gyerekekkel a mozgás, a sport megszerettetését. Az óvodai 

nevelésben fontos szerepet kapnak a sportfoglalkozások,melyek napi rendszerességgel kerülnek 

megtartásra. Az általános iskolások, az oktatási társulás révén főként a Bánhorváti Általános 

Iskolában, valamint a kazincbarcikai Tompa Mihály Általános Iskolában kezdik meg 

tanulmányaikat, ahol a mindennapos testnevelés korszerű, minden igényt kielégítő sportcsarnokban 
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zajlik. Itt délutánonként az iskolások sportfoglalkozásokon, kézilabda- és football-szakkörön 

vehetnek részt, néptáncot tanulhatnak, és a városban az ott tanuló iskolások számára az úszásoktatás 

is biztosított.  

A településen működő IKSZT is nagy hangsúlyt fektet a sportlehetőségek széleskörű 

kihasználására. Az épületben minden délután lehetőség van az asztalitenisz használatára, amivel a 

felnőttek éppúgy élnek, mint az ifjúság. A településen rendszeresen kerülnek megrendezésre 

sportnapok, kirándulások, túrák, ingyenes részvételt biztosítva minden érdeklődőnek. 

2015 márciusában került kialakításra a Faluház épületében egy minden igényt kiszolgáló, modern 

gépekkel felszerelt konditerem. Az egészségfejlesztési pályázat segítségével kialakított terem 

minden lakos számára térítésmentesen igénybe vehető. Így próbál meg az önkormányzat tenni a 

lakosság még élhetőbbé, egészségesebbé tétele érdekében. 

2018. szeptemberétől két éven át zajló pályázat keretében is rendszeresen kerül sor 

egészségnapok, sportnapok megrendezésére. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Sajókaza székhellyel működő 

Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja az állampolgárok számára az 

egyenlő esélyű hozzáférést. A preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex 

segítséget nyújtanak az állampolgárok önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, 

erősítéséhez.  

Településünkön működik: a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, 

koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket.  

A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, 

akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását. A helyi szociális 

szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális munka folyamatosan biztosított, amely 

megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének 

feltételeit. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Településünkön gazdag, színes közösségi élet zajlik. A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a 

lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templom, a civil szervezetek. 

Községünk olyan kedvező természeti adottságokkal, értékekkel rendelkezik, melyek megőrzése 

minden lakos számára egyaránt fontos. 

Évek óta működik több civil csoport is a településen, ezek a szerveződések nagyon fontos szerepet 

játszanak a község lakosságának összefogásában, kulturális életének szervezésében. A civil 

szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a település fejlődéséhez járulnak hozzá. Az 

Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos 
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párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. Számos civil szervezet önkéntes munkájával és 

adományok közvetítésével enyhíti a hátrányos helyzetű családok mindennapjait.  

Két alapítvány is célul tűzte ki a közösségi élet szervezését, támogatását, emellett működik 

nyugdíjas klub, és ifjúsági klub is. A 2012- ben felújított, átalakított, a legkorszerűbb elvárásoknak 

is megfelelő Művelődési Házunk Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér címmel rendelkezik, ennek 

megfelelően nagyon sokrétű programok megrendezésének helyszíne. Az épület akadálymentesített, 

minden lakos számára ingyenesen látogatható, az esélyegyenlőséget biztosító tér. Gazdag 

programkínálatában éppúgy szerepelnek fesztiválok, gálák, sport- és gyermeknapok, mint 

kiállítások, előadások, egészségügyi szűrések, véradások, orvosi tájékoztató rendezvények, mint 

hangversenyek, klubgyűlések, vagy asztalitenisz-bajnokság. 

Aktív közösségi élet zajlik a településen, a lakosság igényeinek figyelembevételével, az 

esélyegyenlőség biztosításával szerveződnek a programok. 

 

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

Településünk állandó lakosságának mindössze 1 %-a vallotta magát romának a 2011-es 

népszámláláskor. A nehezebb körülmények között élő, illetve roma családok a közösség által 

elfogadott, annak megbecsült tagjaivá váltak, nem izolálódtak, igyekeztek beolvadni a közösségbe. 

Gyermekeik óvodába járnak, kultúrájuk megjelenik a közösségi rendezvényeken. Etnikai 

konfliktusok nem jellemzőek a községben. A közbiztonság megfelelő, Polgárőrség működik, 

amelynek vannak roma származású tagjai is. 

 

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

A helyi civil szervezetek jelentős mértékben járulnak hozzá önkéntes munkájukkal a település 

élhetőbbé tételéhez, kulturális örökségünk, értékeink megőrzéséhez. A programok, rendezvények 

lebonyolításában szorosan együttműködnek mind az önkormányzattal, képviselőkkel, mind az 

IKSZT dolgozóival. A helyi vállalkozók is aktív szerepet vállalnak a közösségi élet szervezésében.  

 

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Településünkön nem működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A munkanélküliek közül kiemelkedően magas a 

pályakezdők száma. 
A fiatalok pályaválasztását segíteni 

tanácsadással, ifjúsági információs pont 

működtetése. 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli 

átöröklődése. 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

 

Egészségügyi problémák fokozott jelenléte Felvilágosítás, szűrés 

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a - Tanácsadás, figyelemfelhívás az 
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foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban 

való megmaradás 

önkormányzat általi közfoglalkoztatásba történő 

bevonás lehetőségéről, menetéről a rászorulók 

részére. - Munkaügyi Központba történő 

irányítás, regisztrálásra történő rábeszélés a 

további ellátások lehetősége érdekében. - Cégek 

munkahely hirdetéseinek közzététele. 

  

  

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A korábban már bemutatott táblázat korcsoportonkénti adataiból kitűnik, hogy az állandó 

lakosságszám településünkön jelenleg 624 fő, ebből a 0-14 év közötti gyermekek száma 100 fő, a 

15-17 év közöttiek 18-an vannak. Tehát a lakosság 18,9 %-a kiskorú. A népességszerkezet fiatalos, 

többen vannak a kiskorúak, mint a 65 év felettiek, és településünkön ez a tendencia folyamatos 

növekedést mutat.  

A születések növekedő arányának, és a beköltözéseknek köszönhetően a gyermekek száma közel  

20 %- a a teljes lakosságnak, az őket érintő kérdésekre, problémákra különösen  nagy figyelmet kell 

fordítani. 

 

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

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

lakhatási helyzete   
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A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. 
Községünkben a gyermekvédelmi alapellátások biztosítottak, a preventív gyermekvédelem minden 

gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  

A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden intézményre, érintett szervezetre kiterjedő 

összefogással érhető el. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az 

egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban 

álló és egymásra épülő intézkedéseivel tudjuk elérni, hogy a gyermek megszületésének pillanatától 

segíthessünk az egyenlő esélyek biztosításában. 

Az óvodai nevelés helyben, az általános iskolai oktatás, gyógypedagógiai ellátás, korai fejlesztés 

és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, családvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások, 

nevelési tanácsadás, bölcsőde 10 kilométeren belül elérhetőek. 

 

Védelembe vételre az elmúlt években egy család esetében volt szükség, a veszélyeztetett 

gyermekek száma éveken keresztül növekedett, 2012-ben jelentős csökkenés mutatkozik. 

A veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó. 

A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta magába.   

A család szétesése, mint veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a 

gyermek mentális állapotának sérülésével.  

A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya jelentkezhet testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken.  

A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák jelenléte a 

család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás. 

A gyermek mentális állapota, személyiségzavara figyelhető meg egyre gyakrabban. Az okok 

között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, 

követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, 

magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A középiskolai tanulmányokat folytatók, valamint a felsőfokú képzésben részt vevők számára 

összesen  fő támogatására került sor a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

keretein belül, önkormányzati saját forrásként.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III. 30.) önkormányzati 

rendelete a gyermekétkeztetésről 

1.§1 (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – az általa fenntartott, önálló 

költségvetési szervként működő Vadna Községi Konyhán (a továbbiakban: Konyha) keresztül 

biztosítja.  

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 

igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Konyha 

intézményvezetőjénél lehet benyújtani.  



 37 

(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – 

nyilatkozatokat a Konyha intézményvezetőjénél és a közös önkormányzati hivatalban lehet 

benyújtani.  

2.§ (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja. 

 (2) Az önkormányzat az őszi, tavaszi és téli szüneteken és az azok időtartamára eső óvodai zárva 

tartási napokon (továbbiakban: évközi szünet) túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári 

szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárva tartási napokon 43 munkanap időtartamban 

biztosítja.  

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja. 

 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nem releváns, nincs ilyen gyermek a településen. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nem releváns, nincsenek a településünkön szegregátumok. 

 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A közoktatásban megvalósításra váró esélyegyenlőségi feladatok végrehajtása az érintett intézmény 

feladatköréhez tartozik. Azonban a közoktatásról, a gyermekvédelemről és az egyenlő bánásmódról 

szóló törvény pontosan rendelkezik az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekről, illetve a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók felzárkóztatásáról. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek azok a gyermekek és tanulók, akiknél 

megállapítható, hogy egyik szülőnek sem magasabb az iskolai végzettsége 8 általánosnál és emellett  

 gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 

 tartós nevelésbe vettek (korábbi elnevezéssel az állami gondozásba vettek közül az állandó 

gondozásba vettek), 

 a jegyző védelembe vett. 
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A speciális feladatok és célok meghatározását, illetve végrehajtásuk módját az intézmények a saját 

pedagógiai programjuk részeként, illetve önálló esélyegyenlőségi tervükben határozzák meg. 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat intézményi társulás keretében a Sajókazai 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének 

jelentős része eléri településünk 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 településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

A háziorvosi ellátáshoz szorosan kapcsolódik, azzal együttműködve látja el a feladatát egészségügyi 

intézményfenntartó társulás keretében a körzeti védőnői szolgálat. Terhes-, csecsemő-, kisgyermek, 

- és nővédelmi tanácsadást kéthetente egy alkalommal vehetnek igénybe az ellátottak. A 

családlátogatások szükség szerint történik. A tanácsadás az akadálymentesített korszerűen felszerelt 

orvosi rendelőben történik. A gondozott gyermekekkel különösebb problémák nincsenek, a 

védőoltásoknál elmaradás nincs, jó az együttműködés a gondozottak és a védőnő között. 

Az óvodában évente három alkalommal tisztasági vizsgálat és igény szerint egészségnevelési 

foglalkozások megtartására is sor kerül.  
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Településünkön az egészségügyi alapellátás intézményfenntartó társulás keretében történik. Külön 

gyermekorvosi rendelés nincsen, a kiskorúak ellátását a háziorvos végzi, szükség esetén a 

kazincbarcikai, illetve ózdi kórház gyermekosztályát, illetve sürgősségi ellátását, ügyeletét vehetik 

igénybe a lakosok.  

 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Vadna településen az óvodás korú gyermekek számára helyben biztosított az óvodai elhelyezés, 

közoktatási társulás keretén belül. Óvodánk a Bánhorváti Szivárvány Óvoda-Bölcsőde 

tagóvodájaként működik. Évek óta növekvő tendenciát mutat a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek száma. Az óvodai nevelőmunka fontos területe ezeknek a 

gyermekeknek a fejlesztése, felzárkóztatása. Óvodánk pályázatok révén igyekszik az olyan 

lehetőségek felkutatására, melyek révén növelni tudjuk a hátrányos helyzetű gyermekeink 

esélyegyenlőségét. Az intézményben az iskolai oktatásba való zökkenőmentes átmenetet segítik 

készségfejlesztő foglalkozások, a hagyományőrző és kulturális programok. Logopédus szűri és 

fejleszti gyermekeket. Az óvónők igyekeznek nem csak az óvodásokat, hanem az egész családot 

bevonni a foglalkozásokba, a szülőket is segíteni, hogy részt tudjanak venni a gyermekek 

fejlesztésében.  

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. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

Vadna község Önkormányzata intézményfenntartó társulás keretei között látja el a családsegítés, 

házi segítségnyújtás és gyermekjóléti feladatokat. Ezek ellátásáról a sajókazai Nappali Szociális 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye útján gondoskodik.  

A Gyermekjóléti Szolgálat, összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel, szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenységi körében 

folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, fontos szerepe van a prevenció területén. A szolgálat munkája négy részből 

tevődik össze: 

- A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése 

- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése 

- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének érdekében végzett munka.  

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatait a község területén két fő szakképzett 

családgondozó látja el, egyikük a családsegítésben, másikuk a gyermekjólét területén 

tevékenykedik. Az anyagi problémákból eredő hátrányos helyzetű családok részére ingyenes 

jogsegély szolgálattal próbál a Szolgálat segítséget nyújtani.  

 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekvédelmi rendszer fontos eleme a jelzőrendszer megfelelő hatékonyságú működése. A 

helyi jelzőrendszer tagjai, az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei: védőnő, háziorvos, a 

hivatal ügyintézője, jegyző, családsegítő törekszenek az együttműködésre, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermekek segítése, a problémák időben történő felismerése és orvoslása 

érdekében. 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Családi konfliktusok, családon belüli erőszak, sok esetben a kívülálló számára nem látható. A 

gyermek azonban viselkedésével jelzi a problémát, ami leginkább lelki bántalmazás, érzelmi 

elhanyagolás. Ezeknek az eseteknek a felismerésében fontos a gyermekekkel foglalkozó 

pedagógusok, védőnők tapasztalata és a gyermekvédelmi jelzőrendszer megfelelő hatékonyságú 

működése. Krízishelyzetben a családok, gyermekek fordulhatnak az Önkormányzat 

gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberéhez, védőnőhöz és a családsegítő szolgálat 

munkatársaihoz. A szakemberek minden esetben megpróbálnak megoldást találni a problémára. 

 

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

Az óvodában minden nevelési év során több alkalommal is megrendezésre kerültek olyan családi 

délutánok, amelyek keretein belül a szülők és gyermekeik együtt tevékenykedhettek, sportolhattak. 

Szerveztek egészségnapot, gyümölcssalátakészítő-versenyt, családi vetélkedőket. Ezeken minden 

óvodás részt vett. 

A településen 2013 februárjában alakult meg az Ifjúsági klub, melynek célja, hogy a 12-29 éves 

korosztály számára biztosítson változatos, gazdag programot, és segítsen a problémás fiataloknak, 

hogy baráti közösségbe tudjanak beilleszkedni. 

A klub rendezvényei között sor került már Ifjúsági Asztaliteniszbajnokságra, közös 

palacsintasütésre, rendszeresen vannak játszóházak, kézműves foglalkozások, társasjáték-maraton, 

éjszakai bátorságpróba. Fiataljaink több alkalommal részt vettek egészségfejlesztő, drogprevenciós 

előadáson, önismereti, kommunikációs tréningen. 

Ezek a programok, rendezvények ingyenesek, mindenki számára hozzáférhetőek, és segítenek a 

közösségfejlesztő folyamatok erősítésében is. 

Az IKSZT épületében Színjátszó kör is működik, akik rendszeresen találkoznak, évente több új 

darab feldolgozására kerül sor, fellépéseikkel nemcsak a helyi, de más települések rendezvényeit is 

színesítik. 

A szakkör tagjai nagy részben hátrányos helyzetű tanulók, akik számára nagyon fontos, hogy egy jó 

csapathoz tartozhatnak, és folyamatos figyelmet kapnak, és sikerélményeket szereznek. 

 

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

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(III. 30.) önkormányzati 

rendelete a gyermekétkeztetésről 

1.§1 (1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – az általa fenntartott, önálló 

költségvetési szervként működő Vadna Községi Konyhán (a továbbiakban: Konyha) keresztül 

biztosítja.  

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 

igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Konyha 

intézményvezetőjénél lehet benyújtani.  

(3) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – 

nyilatkozatokat a Konyha intézményvezetőjénél és a közös önkormányzati hivatalban lehet 

benyújtani.  

2.§ (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) bek a.) pontja szerinti jogosultaknak biztosítja. 

 (2) Az önkormányzat az őszi, tavaszi és téli szüneteken és az azok időtartamára eső óvodai zárva 

tartási napokon (továbbiakban: évközi szünet) túlmenően, a szünidei étkeztetést az iskolai nyári 

szünetben és az erre az időtartamra eső óvodai zárva tartási napokon 43 munkanap időtartamban 

biztosítja.  

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az étel elvitelével biztosítja 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nincs tudomásunk, nem találtunk adatot arra vonatkozóan, hogy történt volna a településen a 

szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés. 

 

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

keretein belül 

 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

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 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja . 

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 . 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely 

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik. 

Gyermekeink oktatását, nevelését intézményfenntartó társulások keretében biztosítja 

önkormányzatunk. Óvodáskorú gyermekeink helyben maradnak, óvodánk a Bánhorváti Szivárvány 

Óvoda-Bölcsőde tagóvodájaként működik. Közoktatási intézményfenntartó társulás jött létre az 

általános iskolai oktatás biztosítására a Bánhorváti Kazinczy Gábor Általános Iskolával. 14 év alatti 

gyermekeink nevelési, oktatási feladatainak ellátásáról ez, valamint a közeli város, Kazincbarcika 

általános iskolái, főként az egyházi fenntartású Tompa Mihály Református Általános Iskola 

gondoskodik.  

Óvodánk az elmúlt években megújult, teljes külső felújításon esett át, nyílászárók cseréje, 

energetikai korszerűsítés és teljes akadálymentesítés történt. Az épület átadására 2011-ben került 

sor. Tovább energetikai korszerűsítésre kerül majd sor a 2019-es évben, újabb pályázati forrásnak 

köszönhetően. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek igényeinek megfelelő magas színvonalú nevelő 

munka folyik a korszerű, felújított épületben. 

A szülők gyermekük óvodába íratásakor szinte kizárólag a helyi óvodát jelölik meg, és a 

szomszédos településről, Sajógalgócról is járnak gyermekek az intézménybe. 

 

Az általános iskolásaink Bánhorvátiba való szállításáról iskolabusz gondoskodik, naponta 

háromszor, és az iskola tanárai minden alkalommal felügyeletet biztosítanak az utazás során. 
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Az iskola 2011 őszén, uniós pályázati forrásból teljes hőszigetelést, külső burkolatot, új 

nyílászárókat kapott, ekkor történt meg az épület akadálymentesítése is.2018-ban újabb felújításra 

került sor, a tantermek padlózata, és bútorzata újult meg. 

Az elmúlt években egyre korszerűsödött az intézmény, a tanulási nehézséggel, figyelemzavarral 

küzdő gyermekek tanulmányi előrehaladását interaktív táblák segítik. Évek óta működik nyelvi 

labor, emelt szintű angol nyelvoktatás, valamint korszerű, 15 számítógéppel felszerelt informatikai 

terem áll a tanulók rendelkezésére. A mindennapos sport, testnevelés minden igényt kielégítő, 

gyönyörű, új sportcsarnokban zajlik. 

 

Az  iskola évek óta nagy hangsúlyt fektet a növekvő számú hátrányos, és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek segítésére, felzárkóztatására, pályázik és részt vesz az IPR programban, 

amelynek keretei között a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik 

A városi iskolákban is modern, korszerű terek biztosítják a nyugodt tanulás lehetőségét. 

Gyermekeink részt vesznek az általános oktatás mellett több szakkör munkájában, néptáncot, zenét 

tanulnak, versenyekre járnak. 

 
.  

 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye 

biztosítja azokat a kiegészítő szolgáltatásokat, melyek teljes mértékben alkalmazkodtak a kistérség 

igényeihez. A kistérségben való ellátás elsődleges feladata, hogy a gyerekek a lakóhelyükön, vagy 

ahhoz a legközelebbi településeken érhessék el az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat, mely 

szolgáltatások köre az elmúlt években nagymértékben bővült – gyógytestnevelés, korai fejlesztés és 

gondozás, fejlesztő felkészítés. 

Az 1993-as közoktatási törvény alapján (LXXIX. Törvény a közoktatásról)a nevelési tanácsadók 

gyermekvédelmi intézményből közoktatási intézménnyé váltak. 

A törvény 34.§ értelmében, „A szülő és a pedagógus nevelőmunkáját és a nevelési-oktatási 

intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti.” 

A törvényben felsorolt pedagógia szakszolgálati feladatok közül az  Egységes Kistérségi Pedagógiai  

Szakszolgáltató Központ az  alábbiakat látta el (34§): 
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 nevelési tanácsadás 

 logopédiai ellátás 

 továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás 

 gyógytestnevelés 

 korai fejlesztés és gondozás 

 fejlesztő felkészítés 

Ezen felül az intézmény ellátja az iskolapszichológiai szolgáltatást. 

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló többször módosított - legutóbb: 43/2007. (XII. 29.) - 

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet meghatározza az intézmény feladatkörét és működési rendjét. 

A kazincbarcikai Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ a kistérség egész 

területén ellátja az intézmény alapfeladatai közé tartozó pedagógiai, szakszolgálati feladatokat. 

Nevelési tanácsadás 

 pszichológiai diagnosztizálás 

 pszichológiai tanácsadás 

 önismereti tréning középiskolásoknak 

 fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai vizsgálat 

 fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai terápia 

 tanulási zavarok diagnosztizálása - diedyslexia (olvasászavar), dyscalkulia (számolási 

zavar), dysgraphia írászavar) 

 fejlettségi vizsgálat 

 szenzomotoros mozgáskoordináció fejlesztés 

 tanulás-módszertani tréning 

 iskolapszichológiai szolgáltatás működtetése 

Településünkön az Integrált Közösségi Szolgáltató Térként működő Göőz Pál Művelődési Házban a 

gyermekek fejlődését, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek készségeinek fejlesztését 

segítendő Szín-Tér-Tanoda néven részt veszünk 2017 februárjától a Tanoda programban. A 

programban résztvevő gyermekek 90 %-a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos, 

illetve halmozottan hátrányos  gyermek. A program részeként a gyermekek hetente két alkalommal 

helyben, a művelődési házban vehetnek részt gyógy – és fejlesztő pedagógus által tartott 

foglalkozásokon, emellett játszóházak, kézműves és kulturális foglalkozások, identitásfejlesztő, és 

bűnmegelőzési alkalmak, előadások, sportfoglalkozások, táborok várják a résztvevőket. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nincs tudomásunk ilyen szegregátumokról, az intézményfenntartó társulásban működtetett 

óvodánkban, és iskolában is nagy figyelmet fordítanak a hátrányos és halmozottan hátrányos 

gyermekek integrációjára. 

 

 

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

mutatkozó eltérések 

 

Nincs erre vonatkozó adatunk. 
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Településünk önkormányzata minden törvény adta lehetőséggel támogatja a nehéz helyzetben lévő 

családokat, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyermekekre. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem megfelelő a tájékozottságuk az aktuális 

továbbtanulási lehetőségekről, munkaerőpiaci 

helyzetről 

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése 

tájékoztató rendezvényekkel, szakemberek 

segítségével. 

Egyre több a hátrányos szociális helyzetből, 

ingerszegény környezetből érkező fiatal 
Szociális, kulturális helyzetük javítása, 

szélesebb körben történő bevonásuk a település 

kulturális, közösségi életébe. 

Magas a településen élő hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermekek száma 

Tanoda program továbbvitele, a fejlesztés 

biztosítása helyben 

Kontroll, felügyelet hiányában, jó esetben 

szabadidejüket a televízió, vagy a számítógép 

előtt töltik, keveset mozognak. 

Sportnapok, egészségfejlesztési programok 

szervezése célirányosan 

Túl sok időt töltenek a számítógép közösségi 

oldalai előtt 

A település DJP pontján klubfoglalkozások, 

netes foglalkozások tartása a nekik való 

tartalmakkal való megismertetésük 

  

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

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 demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

a település összlakosságszámának 49,68 %-a nő (310 fő);  

a női lakosok 34,3 %-a 19-65 éves tehát aktív korú (214 fő);  

álláskereső 32 fő, 180 napnál régebben 19 fő 

közfoglalkoztatásban résztvevő nők aránya: 53%;  

a 65 év felettiek száma 68, ebből 44 a nő  

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális 

szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára.  
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Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a 

tudatformálás és szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 

nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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A nők és férfiak foglalkoztatásának, munkaerőpiaci jelenlétének mutatói megegyeznek a nemek 

közötti arányokkal. A munkavállalási korúak 48,2%-a nő, és ez az arány, kis eltéréssel a 

munkanélküliek, és a foglalkoztatottak számában is. 

Tapasztalataink szerint a nők között leginkább hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

A 25-49 éves nők foglalkoztatási rátája a háztartásban élő gyermekek száma szerint 2013-2017. 

között: 

1 gyerek: 67,1 – 73,3 

2 gyerek: 67,4 - 73 

3 gyerek: 40,3 – 48,9- re nőtt. 

A női és férfi keresetek közötti rés az Észak-Magyarországi régióban 2013-2017-ig 12 %-ról 19 

%-ra emelkedett. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A településen évek óta működik a közmunkaprogram, amelyben jelenleg 50 fő vesz részt, ennek  a 

fele női munkaerő.  

A közösségi esélyegyenlőség céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és 

férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése 

mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő 

munkáért egyenlő bér követelményének. 

 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 

 

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.) 

 

Településünkön nem működik bölcsőde, sem családi napközi. Bölcsőde a legközelebbi városban, 

Kazincbarcikán található. Azonban kis községről lévén szó, ahol jól ismerik egymást a szomszédok, 

jó kapcsolatokat ápolnak, és a nagyszülők is gyakran vagy a közelben, vagy egy háztartásban élnek 

a fiatalokkal, így meg tudják oldani a kisgyermekek felügyeletét, gondozását. Az elmúlt években 

szemléletváltás történt. A fiatal anyukák nem szeretnének kiesni a munkahelyi vérkeringésből, mind 

tudás tekintetében, mind anyagi okokból szükségük van arra, hogy mielőbb visszatérjenek a munka 

világába, ezért már a gyermek két éves korában, vagy még előbb visszatérnek dolgozni. Ez esetben, 

ha a nagymama, aki többnyire maga is dolgozik még, nem tudja vállalni a kisgyermek ellátását, a 

városba kell bevinni a bölcsődébe. 

Az óvodai férőhely teljes kihasználtsággal működik, nyitva tartásával, ügyeletbiztosítással 

igyekszik megfelelni a szülők igényének. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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. 

Vadna községben az egészségügyi alapellátás intézményi társulás keretében biztosított. Ezen belül 

működik védőnői szolgálat. Sajókazáról érkező védőnő feladatai közé tartozik  

- 0-6 éves gyermekek gondozása 

- terhesgondozás 

- nővédelmi gondozás 

- óvodai gondozás 
  

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem 

feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó 

gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a 

családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így a jelzőrendszer fontos 

résztvevője. Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a 

védőnői  hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján egyre több esetre 

derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért országos 

szinten.  

Községünkben hivatalosan nem jeleztek családon belüli erőszakos cselekményt.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

Krízishelyzetben a nők elsődlegesen fordulhatnak az egészségügyben dolgozó szakemberhez, 

védőnőhöz és a családsegítő szolgálat munkatársaihoz. Miskolcon található legközelebb 

anyaotthon, de a problémák kezelésével, javaslatokkal a szakemberek minden esetben 

megpróbálnak megoldást találni a problémára. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Településünkön magas arányú a nők közéleti szerepvállalása. A jelenlegi ciklus 

képviselőtestületében három nő és egy férfi működik hatékonyan a község fejlesztése érdekében az 

alpolgármester is hölgy. Az önkormányzat, az óvoda, és a művelődési ház valamennyi dolgozója a 

nők közül kerül ki. 

A helyi civil csoportok is magas létszámban nők közreműködésével, vezetésével, résztvételével 

alakultak. A nők szociális érzékenysége, stabilitása, megbízhatósága garancia arra, hogy 

közszereplőként, vezető pozíciókban is megállják a helyüket. 

 

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 hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka 

egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan 

vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet 

tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
 

A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 

programokkal lehet enyhíteni. 

Tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi 

magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és fellép a 

félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének 

terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. A 

művelődési házban működő Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér színvonalas programokat, 

rendezvényeket kínál mindazoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket. 

Folyamatosan megújuló programkínálat mellett helyi, hagyományos programok is teret kapnak: 

kiállítások, koncertek, színházi előadások, játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, 

bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas programok egyaránt megtalálhatók. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során kiemelten figyelni erre a 

célcsoportra. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 

mentális állapota  rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezet.  

Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése. 

Baba-mama klub létrehozása 

Az anyukák, kismamák GYES-ről való 

visszatérését a munkaerő piacra megnehezíti, ha 

nem tudnak megnyugtatóan gondoskodni 

gyermekük nappali elhelyezéséről.  

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 

intézmények működtetése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Vadna lakosságának összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összlakosság száma lassú 

ütemben, de folyamatos emelkedést mutat. A népesség fiatalos szerkezetű, évről-évre egyre több 

gyermek születik, a bevándorló családok is fiatalok, kisgyermekeket nevelők. A 65 év fölötti 

korosztály lassú fogyása figyelhető meg.  

 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 

 

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, 

keringési zavarok, szív- és érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés 

problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása 

hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés 

megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. Jellemző, hogy a 

betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, 

krónikus megbetegedések. 

 

 

 

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

trendek stb.) 
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Miközben a nyugdíjasok száma fokozatosan csökken, az adatokból jól megfigyelhető a nemek 

arányának eltolódása. Az összes nyugdíjashoz képest egyre csökken a férfiak száma, és egyre 

emelkedik a nőké, akik közül magas az özvegyek száma. 

 

 

 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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A táblázat adataiból látható, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a regisztrált 

munkanélküliek száma, az 55 év fölöttieké is, ugyanakkor az arányuk az összeshez képest 

magasabb lett. 

Észak-Magyarországon az 55-64 évesek foglalkoztatási rátája egyre emelkedett az utóbbi években, 

vagyis nőtt az 55-64 éves foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. 2003-hoz 

képest 2017-re mintegy duplájára emelkedett, mind a nők, mind a férfiak tekintetében,24,6%-ról 

49,6 %-ra. A határozott idejű szerződéssel dolgozó alkalmazottak aránya az 55-64 éves 

foglalkoztatottakon belül a férfiaknál 2013-hoz képest csökkent, míg a nőknél jelentősen 

növekedett.  

 

Az 55-64 évesek munkanélküliségi rátája országos szinten a felére, míg az Észak-Magyarországi 

régióban  

harmadára csökkent.  

A tartósan munkanélküliek aránya nemek tekintetében a 2017-es adatok alapján teljesen 

kiegyenlítődött, Észak-Magyarországon a 20134-as 71,9 %-hoz képest 2017-re 44,5 %-ra csökkent. 

A 15-64 éves, egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya  mindkét 

nem esetében növekedett az elmúlt 5 évben.     

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az aktív idősödés 2012.-ben azt jelenti – és a további években is – hogy az életkor előrehaladtával 

az emberek a társadalom teljes értékű tagjaként, jó egészségi állapotban, a munkával megelégedve, 

a mindennapi élet feladatait önállóbban ellátva töltik az időskort, aktív szerepet játszanak a 

társadalomban, a kis és nagy közösségekben a generációk együttműködésével. 

 

Az önkormányzat, a helyi képviselőtestület, a nyugdíjas klub széleskörű foglalkoztatást, 

tevékenységeket biztosít az időskorúaknak képességeik megőrzése, tapasztalataik hasznosítása 

céljából. 

 

1. Az időskorúak hagyományosan részt vesznek a község minden ünnepségén, fellépésükkel 

színesítik a műsort, és segítenek a szervezésben 

2. Az iskolás és óvodás korú gyerekekkel foglalkoznak, találkozókon, óvodai programokon, 

hagyományos falusi ételek főzése. Daltanítás, közös éneklés, hagyományok átadása 

3. Karácsony előtt közös mézeskalács készítés, adventi ajándékok összeállítása 

4. Részt vesznek a falu virágosításán, annak gondozásában 

5. Az IKTSZ programjainak kialakításába, megvalósításába bekapcsolódnak  

6. Az Őszirózsa Népdalkör működtetésének önkormányzati támogatása  

7. Az időskorúak kertészeti ismereteinek megőrzését szolgálja az évenkénti virágültetés, 

gondozás közösen a fiatalokkal 

8. Az egészség megőrzését szolgálja a rendszeres – helyszínen biztosított szűrőbusz – 

szolgáltatásainak biztosítása 

9. A szellemi frissességet segíti elő, hogy a településre rendszeresen hoz különböző szakmai 

területről előadókat, szakembereket 

10. A mentális szükségletüket elégíti ki az időskorúak részére szervezett rendszeres közösségi 

rendezvények, klub és baráti találkozások, „családi csoport” szervezése 

11. Fontos az időskorúak szellemi, mentális, frissességük mellett a testi frissesség megőrzése, 

melyet a napi házkörüli munkák mellett jól egészítenek ki a Klub által szervezett túrák, 

kirándulások, a fürdők látogatása 

12. Az utóbbi években kiemelt fontosságú az „időskorúak életen át tartó tanulás” aktivitásának a 

felszínen tartása, a non formális tanulás területén! (pl.: ismeretterjesztő előadásokon, 

Szabadegyetemen, Szépkorúak Akadémiáján való részvétel) 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Településünkön akadálymentesített orvosi rendelőben hetente két alkalommal vehetik igénybe a 

háziorvosi szolgáltatást az idősek. A szakellátások a közeli városban, Kazincbarcikán érhetők el. 

Önkormányzatunk minden törvényben meghatározott lehetőséget biztosít az idősek számára, és 

igyekszik a lehető legmagasabb szinten biztosítani a falu lakosságának folyamatos egészségügyi, 

szociális ellátását, a közösségi életnek kihasználását, perifériára való helyzet elkerülését, az 

elmagányosodás megelőzését. A megfelelő tájékoztatásról a helyi média (Vadnai Krónikás, Vadna-

TV) gondoskodik. Kiemelt céljaink e területen: 

 

Egészségfejlesztés, egészségnevelés : 

- Fizikai egészség megőrzése:  

Aktív időskor fenntartását célzó programok - Szépkorúak sportprogramjai különböző 

sportágakban, pl.: sakk, túrák, séták,. 

- Egészségmegőrzés időskorban is! Preventív jellegű előadások tartása a témában, kiadványok 

eljuttatása az érintettek részére 

- Szűrővizsgálatok rendszeresítése – lakóhelyhez közel! (pl.: közművelődési intézmények) 

  A mentális egészség megőrzése: 

- Idősek lelki egészsége: Tájékoztatás, előadások – külső szakemberek segítségével - 

szervezése, kiadványok megjelentetése (együttműködések bővítése). 

- Segítő szervezetek támogatása a lelki gondozásban: Vöröskereszt, Málta 

- Az érzelmi hiány és többlet egészséges levezetése, gyakorlati megvalósítása a 

„nemzedékek mindennapi találkozásának” elősegítésével (pl.: „Lépjünk együtt Nagyi – 

Játszunk együtt nagyi” helyi programjának bővítése) 

Szépkorúak túra, kirándulás, üdültetési, táborozási mozgalmai: 

- Kezdeményezni, elősegíteni az időskorúak üdültetési-táboroztatási lehetőségeit, az 

Erzsébet kártya segítségével! Együttműködve a „Szépkorúak Turisztikai Centrumával”. 

 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az aktív idősödés és a generációk szolidaritása szellemében konkrét helyi programokon, 

eseményeken erősítjük a generációk egymásra találását, ezzel együtt a családi kapcsolatok 

életszerűvé tételét pl.: családi kerti partik, közös kirándulások, közös sütés-főzés stb. 

A helyi szolgáltatásokat igyekszünk még jobban az idősek igényeikhez igazítani, ezen belül az 

IKSZT és a Faluház programjába egyre jobban bevonni az aktív időseket, önkéntes munkavégzésre. 

Időskorú emberek, valamint a fiatalok között egyre csökkenteni a szakadékot, családi, baráti, 

közösségi kapcsolatokat erősíteni. 

 

Kulturális lehetőségek biztosítása idősek számára: 

- A kedvezményt nyújtó kulturális intézmények körének – településen kívüli – bővítése, 

színház- és hangversenybérletek, könyvtári és múzeumi kedvezmények  

           - Az IKSZT-vel együttműködve kiállítás aktív, szépkorú alkotók munkáiból 

    - Idősek bevonása a település rendezvényeibe, mint Magyar Kultúra Napja, Költészet 

Napja, Idősek Estje, Tökös, Márton Napi és Adventi Családi programok stb. 
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c) idősek informatikai jártassága 

A sikeres öregedés, a szellemi aktivitás, a frissesség megőrzése, tudás - többlet átadása – új 

ismeretek, kompetenciák szerzése – generációk együttműködése – ez valósul meg az Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Tér programjai által. 

A Göőz Pál Művelődési Ház épületében a korábban Teleházként működő épületrész megújulva, 

immár Digitális Jólét Program pontként működik, modern, korszerű, gyors gépekkel, ingyenesen 

igénybe vehető internetszolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére.  

„Az információs szakadék csökkentése”, „Net- Nagyi - Net-Papi”-programok révén lehetőségük 

van az idős embereknek alapfokú információs ismeretek szerzésére, neten való gyakorlásra. A DJP 

ponton rendszeresen szervezett informatikai előadásokon a DJP mentor segítségével sajátíthatják el 

a nyugdíjasok az internet használatát, E-pont működtetésével igyekszünk könnyíteni a banki és 

egyéb ügyintézést. 

Évek óta biztosítjuk – a generációk együttműködése érdekében- középiskolás önkéntesek bevonását 

az idősek informatika tudásának gyarapítására, hátrányaik leküzdésére. 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Településünkön az Őszirózsák Nyugdíjas Klub tizenöt éve működik, összefogva községünk idős 

lakóit.  

A klubon belül Népdalkör jött létre, mely az ország különböző városaiban, településein 

népszerűsítette Vadnát, színvonalas fellépéseivel öregbítette a község jó hírnevét. 

 

Vadna községben az elmúlt években számtalan közös tevékenységbe, önkéntes munkákba vontuk 

be az időskorúakat : 

-  Nemzeti Ünnepeken a Kórus műsort szolgáltat 

-  Gasztronómiai Nap szervezése, az egészséges táplálkozás elterjesztése érdekében  

- A település szépítése, virágosítása, tavaszi virágok közös ültetése, gondozása 

-  Kórusfesztivál szervezése,  

- Zsíroskenyér - party szervezése: testvérklubok fogadása, együttműködés ápolása környező 

településekkel 

- Szépkorúak kirándultatásának megszervezése,  

- színházlátogatás szervezése, az időskorúak kulturális igényeinek kielégítése,  

- Mozgással, szűréssel, előadással egészségnapok szervezése – egészségtudatos életmódra nevelés 
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- Gyermeknapon palacsinta készítése, nemzedékek közös tevékenységei 

- Helyi festőművész kiállításán szereplés, fellépés, időskorú festőművész részére feltételek 

biztosítása 

-  Versmondó Gálán az időskorú versmondók szereplése 

-  Kirándulások szervezése-  

- Minden évben köszönti a Klub a környező idősotthonok lakóit, együttes ünneplés az Idősek 

Világnapján 

- Adventi koszorú készítése - négy hétvégén keresztül, az önkormányzat támogatásával 

- Idősek Estélyének szervezése, az Önkormányzat támogatásával, közösségi munkába bevonás 

- Turisztika népszerűsítése, részvétel a Szépkorúak Turisztikai Centruma (Miskolc) munkájában 

- Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány szakmai rendezvényeibe való bevonása 

az időskorúaknak 

 

 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok, szolgáltatások szervezése. 

 

A daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák 

mellett pszichés problémák a leggyakrabban 

előforduló betegségek. 

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 

bővítése. 

Szűrővizsgálatok biztosítása. 

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 

 

 

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 fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 

Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a 

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

egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint 

a sport és a szórakozás területén is.  
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 
 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

Településünkön a megváltozott munkaképességű emberek majdnem teljes számát azok alkotják, 

akik valamilyen betegség miatt leszázalékoltak, vagyis egészségi állapotuk miatt 

rokkantnyugdíjassá váltak. Vadna kis község, a munkalehetőségek korlátozottak, azonban a 

fogyatékkal élők számára minden pénzbeli, természetbeni támogatást igyekszik megadni az 

önkormányzat. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Községünkben a közfoglalkoztatásban a megváltozott munkaképességű emberek számára is éppúgy 

lehetőséget nyújtunk a munkavégzésre, mint egészséges társaik esetében. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

A családsegítő szolgálat a fogyatékos emberek ellátására kiemelten nagy hangsúlyt fektet. 
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 

személyek is, nyilvántartott adattal azonban nem igazán rendelkezünk. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A fogyatékos személyeknek joguk van a számukra akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. 

Településünkön minden közintézmény, önkormányzat, óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház teljes 

körű akadálymentesítése megtörtént az elmúlt évek során. 

A fogyatékos személyek számára községünk biztosítja 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. 

Az információhoz jutást segíti, könnyíti meg az akadálymentesített honlapunk is. 

Közhasználatú parkolóinkban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára 

megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról gondoskodtunk. 

A látás- és hallássérültek számára az információs és kommunikációs akadálymentesítés 

(összefoglaló néven info-kommunikációs akadálymentesítés) a leglényegesebb. 

Ezért közintézményeinkben sor került a látássérültek számára a burkolati vezetősávok kialakítására, 

a lépcsőélek és a kapaszkodók oly módon történő megjelölésére, hogy az elég feltűnő és kontrasztos 

legyen a gyengén látók számára is. Emellett a különféle információs rendszerek kialakításánál 

figyelünk arra, hogy könnyen értelmezhető és szimbólumokkal kiegészített táblákkal hívjuk fel a 

figyelmet, valamint a normál információs táblákon kívül Braille írással ellátottak egyaránt 

felhelyezésre kerültek. 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere. A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése 

folyamatos. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai 

akadálymentesített helyszínen érhetőek el. A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, 

felújítás akadálymentesített környezet biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények 

száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Településünkön az önkormányzat, mint munkáltató gondoskodott az összes általa fenntartott 

intézmény akadálymentesítettségéről. 

Az óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház is rendelkezik vakvezető sávval, rámpával, az IKSZT 

épületében mozgáskorlátozott mosdó is kialakításra került. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 

gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 

A Start közmunkaprogram keretében folyamatosan újulnak meg több részletben a község járdái, 

teljes térkő-burkolatot kapnak, melyek így alkalmasak az akadálymentes közlekedésről.  

A közintézmények mindegyike előtt található mozgáskorlátozott parkoló, ennek megfelelő 

közlekedési táblák is kerültek kihelyezésre. 

 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Nincs ilyen a településen. 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Településünk önkormányzata az évente több alkalommal zajló élelmiszersegély osztások 

alkalmával figyel arra, hogy az egészségi állapotuk megváltozása miatt nehezebb helyzetbe került 

emberek részesüljenek ebből a juttatásból. 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A fogyatékkal élő elszigetelődik. A kommunikáció színterének bővítése, 

elérhetővé tétele 

Az akadálymentes környezet aránya nem 100 

%-os. 
Akadályok folyamatos, ütemezett 

megszüntetése. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások, 

szűrővizsgálatok egészségügyi helyzetük miatt 

nehezen elérhetőek a mozgásukban erősen 

korlátozott személyek számára.  

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 

egészségügyi szűrővizsgálatokon, támogatásuk 

a szűrőprogramokra történő eljutásuk terén 

 

 

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.) 

 

Községünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság nagy számban 

vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak 

szerint támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  

Jelentős civil szervezetek a településen: 

- Vadna Községért Alapítvány 

- Községünkért és Egymásért Alapítvány 

- Őszirózsák Nyugdíjas Klub 

- Vadnai Ifjúsági Klub 

- Magyar Vöröskereszt Vadnai Szervezete 

- Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület  

- Vadna-TV 

- Vadnai Várkör 
 

Az önkormányzati döntések előkészítésébe bevonjuk a szervezeteket. A civil szervezetek 

függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük. Az 

együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt a 

szervezetek. 

A Polgárőr Szervezet a bűnmegelőzésben, a Vadna-TV a tájékoztatásban, a Vöröskereszt helyi 

szervezete az egészségügyi programok szervezésében, a Nyugdíjas Klub az idősek összefogásában, 

míg az Ifjúsági Klub a fiataloknak nyújt segítséget. A Vadna Községért és Községünkért és 

Egymásért Alapítvány fő célja, hogy elősegítse Vadna fejlődését. Közhasznú tevékenységüket mind 

az oktatás, környezetvédelem, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása terén, mind a 

többi civil szervezet kezdeményezéseinek felkarolásával, támogatásával valósítják meg. 

Tevékenységükkel beintegrálják a különböző célcsoportokat a hétköznapi életbe, segítik 

mindennapjaikban. 

 

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

bemutatása 
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Településünkön a jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó szolgáltatásokon és 

intézményeken túl szerepet kapnak a civil és egyházi szervezetek, csoportok lakosokat érintő 

tevékenységei. A lakosok vallásos része a református egyházközség tagja. Az egyház jó kapcsolatot 

ápol az Önkormányzattal, intézményekkel.  

A lakosság, hitének gyakorlásán túl további közösségi rendezvényeken, programokon, 

szűrőnapokon, sportrendezvényeken stb… vehet részt. Ezek alapvetően a Göőz Pál Művelődési Ház 

és Könyvtár, a két Alapítvány, a nyugdíjas klub és az Önkormányzat szervezésében valósulnak 

meg. Az említett intézmények és szervezetek a település különböző életkorú lakosságának 

biztosítanak tartalmas programokat. Az év szinte minden napján lehetőség nyílik kulturális vagy 

sport rendezvényen, egészségügyi szűrőnapon, vagy a gyermekek részére szervezett programokon 

részt venni. A paletta széles, az elmúlt években egyre többen élnek ezekkel a lehetőséggel. A 

programokat, szinte minden esetben ingyenesen biztosítják a szervezők, ami további segítség a 

nehezebb helyzetben lévőknek, és biztosítja, hogy mindenki egyenlő eséllyel vegye igénybe azokat.  

 

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

Településünk 2012. december 31-ig Körjegyzőségként működött, 2013. január 1-től a Szuhakállói 

Közös Önkormányzati Hivatal részeként működik. Szoros együttműködés jellemzi a volt 

körjegyzőségi társközségekkel, valamint a Szuhakállói Önkormányzattal. 

2007. szeptemberéig községünkben általános iskola alsó tagozata működött az önkormányzat 

fenntartásában, ez azonban likvidítási nehézségek miatt bezárásra került. Bánhorváti-Nagybarca-

Vadna részvételével ekkor jött létre az a Közoktatási társulás, amely biztosítja tanköteles korú 

gyermekeink iskoláztatását.    

Az óvodai nevelés is társulási keretek között zajlik, a Bánhorváti Szivárvány Óvoda 

tagóvodájaként, a két oktatási intézmény kapcsán a Bánhorváti Önkormányzattal is szoros az 

együttműködés gyermekeink nevelése, oktatási esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. 

Szociális ellátás területén korábban a Kazincbarcikai Kistérség Sajókazai mikrokörzetéhez tartozott 

településünk intézményi társulás keretében, így biztosítva a szociális, gyermekjóléti, családsegítő, 

házi segítségnyújtás ellátások közös működtetését. Ez a társulás továbbra is él, de nem a kistérség 

keretein belül, hanem mint önkormányzatok közötti intézményi társulás biztosítja ezen 

alapfeladatok ellátását. 

Intézményi társulás keretében biztosított községünk lakosságának az egészségügyi ellátása, úgy 

mint védőnői szolgálat, orvosi rendelés meghatározott napokon és időpontokban, valamint a 

fogorvosi rendelés. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nem működik településünkön nemzetiségi önkormányzat. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 

helyzetű gyermekek oktatásának, tehetségfejlesztésének, rehabilitációjának támogatásától kezdve az 

időskorúak kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át a lakosság egészségi állapotának fejlesztéséig 

az alapvető közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások, kultúra, művelődés, 

közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét. 

 

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

A helyi vállalkozók is aktívan vesznek részt a település életében, lehetőségeikhez mérten 

támogatják a civil csoportok kezdeményezéseit, rendezvényeit az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

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

elkészítésének folyamatába 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online, valamint személyes 

kapcsolattartás, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd 

program tervezet véleményezésére koncentrálódott. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

A tervezet az Önkormányzat teljes körűen akadálymentesített honlapján, www.vadna.hu 

közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott 

dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket 

megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

http://www.vadna.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A munkanélküliek közül kiemelkedően 

magas a pályakezdők száma. 
A fiatalok pályaválasztását segíteni 

tanácsadással, ifjúsági információs pont 

működtetése. 

A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése. 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 

bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése. 

 

Egészségügyi problémák fokozott 

jelenléte 

Felvilágosítás, szűrés 

Munkanélküliség, elhelyezkedési 

gondok a foglalkoztatáshoz jutás és a 

foglalkoztatásban való megmaradás 

- Tanácsadás, figyelemfelhívás az 

önkormányzat általi közfoglalkoztatásba 

történő bevonás lehetőségéről, 

menetéről a rászorulók részére. - 

Munkaügyi Központba történő irányítás, 

regisztrálásra történő rábeszélés a 

további ellátások lehetősége érdekében. 

- Cégek munkahely hirdetéseinek 

közzététele. 

Gyermekek 

Nem megfelelő a tájékozottságuk az 

aktuális továbbtanulási lehetőségekről, 

munkaerőpiaci helyzetről 

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése 

tájékoztató rendezvényekkel, 

szakemberek segítségével. 

Egyre több a hátrányos szociális 

helyzetből, ingerszegény környezetből 

érkező fiatal 

Szociális, kulturális helyzetük javítása, 

szélesebb körben történő bevonásuk a 

település kulturális, közösségi életébe. 

Magas a településen élő hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermekek 

száma 

Tanoda program továbbvitele, a 

fejlesztés biztosítása helyben 

Kontroll, felügyelet hiányában, jó 

esetben szabadidejüket a televízió, vagy 

a számítógép előtt töltik, keveset 

mozognak. 

Sportnapok, egészségfejlesztési 

programok szervezése célirányosan 

Túl sok időt töltenek a számítógép 

közösségi oldalai előtt 

A település DJP pontján 

klubfoglalkozások, netes foglalkozások 

tartása a nekik való tartalmakkal való 

megismertetésük 
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Idősek 

Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése. 

 

A daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi 

problémák mellett pszichés problémák a 

leggyakrabban előforduló betegségek. 

Rendszeres mozgást biztosító 

szolgáltatások bővítése. 

Szűrővizsgálatok biztosítása. 

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Nemzedékek közötti kapcsolat 

nehézsége. 
Generációs programok szervezése. 

Nők 

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a 

szegénység kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során kiemelten figyelni erre a 

célcsoportra. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak 

az anya mentális állapota lehet rosszabb, 

családi konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 

igény szerinti bővítése. 

Kismama-klub létrehozása 

GYES-ről való visszatérés a munkaerő 

piacra mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények működtetése. 

 

Fogyatékkal 

élők 

Az elszigeteltség hatásának enyhítése.   A kommunikáció színterének bővítése, 

elérhetővé tétele 

Az akadálymentes környezet aránya 

nem 100 %-os. 
Akadályok folyamatos, ütemezett 

megszüntetése. 

Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatások, szűrővizsgálatok 

igénybevételének segítése, a 

mozgásukban erősen korlátozott 

személyek támogatása a 

szűrőprogramokra történő eljutásuk 

terén. 

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is 

minél nagyobb számban részt vegyenek 

az egészségügyi szűrővizsgálatokon 

 

 

 

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 

Helyi foglalkoztatási eszközök 

alkalmazása. 

Munkaügyi Központ Kazincbarcikai 

Kirendeltsége, Önkormányzat,  

felelős: polgármester 

A fiatalok pályaválasztásának segítése 

ifjúsági, információs pont működtetése. 

Önkormányzat, IKSZT 

felelős: polgármester 

Szociális, gyermekjóléti, képzési 

szolgáltatások bővítése. 

Önkormányzat, Óvoda, Nappali Szociális 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

felelős: polgármester 
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Szakképzettség szerzés elősegítése 

tanulást támogató programokkal. 

Önkormányzat, IKSZT 

felelős: polgármester 

Gyermekek 

Integrációs, fejlesztő programok 

tervezése. 
 

Óvoda, IKSZT 

felelős: polgármester, óvodavezető 

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése. 

Ált. Iskola, IKSZT, Munkaügyi Központ, 

Önkormányzat,  
felelős: polgármester 

Szociális, kulturális helyzetük javítása, 

bevonásuk a település kulturális, 

közösségi életébe. 

IKSZT, Önkormányzat,  
felelős: polgármester, IKSZT vezető 

Idősek 

Szociális, közművelődési szolgáltatások 

bővítése. 

IKSZT, Önkormányzat, Nyugdíjas Klub 

felelős: polgármester 

Egészségügyi, sport szolgáltatások 

bővítése. 

Alapítványok, Önkormányzat, IKSZT 

Nyugdíjas Klub 

felelős: polgármester 

Generációs programok szervezése. 
Alapítványok, Önkormányzat, IKSZT 

Nyugdíjas Klub 

felelős: polgármester, IKSZT vezető 

Digitális írástudás fejlesztése. 

Alapítványok, Önkormányzat, IKSZT 

Nyugdíjas Klub 

felelős: polgármester 

Nők 

Képzési programok körének szélesítése.   

Munkaügyi Központ Kazincbarcikai 

Kirendeltsége, Önkormányzat,  

felelős: polgármester 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 

körének kialakítása. 

Munkaügyi Központ Kazincbarcikai 

Kirendeltsége, Önkormányzat,  

felelős: polgármester 

Szabadidős programok szervezése,  

Kismama-klub létrehozása 

Alapítványok, Önkormányzat, IKSZT, 

Nappali Szociális Központ és 

Gyermekjóléti Szolgálat 

felelős: polgármester, IKSZT vezető 

Gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények működtetése. 
 

Önkormányzat, Óvoda, Nappali Szociális 

Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

felelős: polgármester 

Fogyatékkal 

élők 

A kommunikáció színterének bővítése, 

elérhetővé tétele. 
Alapítványok, Önkormányzat, IKSZT 

felelős: polgármester, IKSZT vezető 

Akadályok folyamatos, ütemezett 

megszüntetése. 
Önkormányzat,  

felelős: polgármester 

 

Jövőképünk 

Vadna Község Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

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

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok 

számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők egymásba fonódó területi és társadalmi 

hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi 

terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az 
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eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló 

tervezés együtt nyújthat. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségét, hogy 

intézkedéseink eredménye csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek 

fejlődési esélyeit. Folyamatosan odafigyelünk az idősek körében az aktív életvitel biztosítására, a 

generáció közti távolság csökkentésére, a rászorulók mindennapjainak könnyítésére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén gazdasági és szociális szférában az egyenlő bánásmód 

érvényesítését. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci 

esélyeinek javítására. 
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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 

Intézk

edés 

sorszá

ma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 A településen élő munkanélküliek 
számának csökkentése 

A 
közmunkaprogramok
hoz csatlakozva, 
abba mennél több 
érintett személyt 
bevonva csökkenteni 
a munkanélküliek 
számát. 

A munkanélküliek 
munkavállalását 
segíteni, amíg nem 
találnak 
végzettségüknek 
megfelelő munkát, 
addig is biztosítani a 
munkavégzés 
lehetőségét, esélyt 
adni a hasznos 
munkavégzésre. 

Fenntartható 
fejlődés stratégiája 

közmunkaprogram 
helyeinek 
megpályázása 
munkaterv, 
költségvetés 
készítése 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok TEIR KSH 

technikai feltételek 
anyagszükséglet 
humán erőforrás 

folyamatos 
munkaerőpiaci 
jelenlét 

2 Hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci helyzetének 
javítása 

Szeretnénk javítani a 
hátrányos helyzetű 
csoportok 
munkaerőpiaci 
helyzetét 

Képzések 
segítségével újabb 
esélyek biztosítása 
arra, hogy a 
hátrányos helyzetű 
csoportok tagjai 
hatékonyabban 
tudjanak 
bekapcsolódni a 
munka világába,a 
munkaerőpiaci 
helyzetük javuljon. 

 Munkaügyi Központ 
programjaiba, 
képzéseibe 
bekapcsolódunk, 
azokat széles körben 
propagáljuk. 

polgármester 2023.12.13. Önkormányzati 
adatok Munkaügyi 
Központ adatai KSH 
TEIR 

szakemberek humán 
erőforrás 

Hosszú távon 
elősegítheti a 
foglalkoztatást, 
nagyobb eséllyel 
találnak munkát az 
érintettek. 

3 Munkanélküliek munkavállalási 
esélyeinek javítása hatékonyabb 
információáramlással 

2013. februárjától 
kezdte meg 
működését 
településünkön az 
IKSZT, mely 
Címbirtokosi 
okiratában vállalta az 
álláskeresők 
segítését. 

A munkanélküliek 
tájékozottabbak 
legyenek a 
munkavállalási 
lehetőségeikkel 
kapcsolatban. 

 A Munkaügyi 
Központtal kötött 
együttműködési 
szerződéssel 
összhangban 
negyedévente 
tájékoztató 
rendezvényt, 
előadást, állásbörzét 
szervezünk, ahol az 
érintettek az 
álláskereséssel 
kapcsolatos minden 
segítséget 

IKSZT vezetője 2023.12.13. Munkaügyi Hivatal 
adatai 
önkormányzati 
adatok 

szakemberek 
technikai eszközök 

Szeretnénk hosszú 
távon mindenki 
számára elérhetővé 
tenni ezeket a 
lehetőségeket, 
szakemberek 
segítségével esélyt 
biztosítani, hogy 
munkát 
találhassanak. 
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megkapnak. 

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Hátrányos helyzetű gyerekek 
iskolázottságának javítása 

A szociálisan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok 
továbbtanulását 
szeretnénk segíteni, 
ezzel növelve 
esélyeiket a későbbi 
munkaerőpiaci 
elhelyezkedésben. 

A hátrányos 
helyzetű, és 
halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok minél 
nagyobb számban 
tanuljanak tovább, 
szerezzenek szakmát, 
így legyen nagyobb 
esélyük a jobb 
munkaerőpiaci 
jelenlétre. 

 Az érintett fiatalok 
bevonása az Útravaló 
programba,tájékozta
tásuk a pályázati 
lehetőségekről,segíte
ni őket, hogy a 
tanulásukat segítő, 
támogató , 
pályázatokon minél 
nagyobb számban 
vegyenek részt. 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok TEIR KSH 

 Hosszú távon 
mindenképpen 
hatásos, hogy a 
fiatalok jobb 
képesítést szereznek, 
nagyobb eséllyel 
találnak munkát. 

2 Pályaorientáció, pályaválasztás Fiatalok 
pályaválasztásának, 
segítése, tehetségük, 
képességeik, 
munkaerőpiaci 
igények 
figyelembevételével. 

A fiatalok 
képességeiknek 
megfelelően, a 
munkaerőpiaci 
helyzet 
figyelembevételével 
válasszanak szakmát, 
ismerjék meg 
lehetőségeiket. 

 Pályaválasztás előtt 
tájékoztató 
rendezvények, 
előadások 
rendezése, 
szakemberek 
bevonásával. 

IKSZT vezető 2023.12.13. önkormányzati 
adatok, TEIR, KSH 

szakemberek, 
előadók, 

A fiatalok jobb 
munkahelyet 
találhatnak, hasznos 
tagjaivá válnak a 
társadalomnak. 

3 Szociális, kultúrális helyzet javítása A gyermekek, 
fiatalok szociális, 
kulturális 
helyzetének javítása, 
bevonásuk a 
település kultúrális, 
közösségi életébe. 

A hátrányos szociális 
helyzetből, 
ingerszegény 
környezetből érkező 
fiatalok 
felzárkóztatása 
kultúrális 
szempontból, 
szocializációs 
integrációjuk. 

 Szélesebb körben 
bevonni ezeket a 
fiatalokat a 
kultúrális, közösségi 
életbe, szakkörök 
munkájába. Segíteni, 
hogy aktívabban 
vegyenek részt a 
közösség életében. 

IKSZT vezető 2023.12.13. Önkormányzati 
adatok 

szakemberek, 
pedagógusok, 
kommunikációs 
trénerek, ifjúsági 
referensek, 
szakkörök munkáját 
segítő technikai 
eszközök 

A közösségi éltbe 
bekapcsolódva a 
szabadidő hasznos 
eltöltését tanulják 
meg, sikerélményt 
szereznek, 
megtanulják becsülni 
társaikat, önmagukat 

… 

 

          

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Képzési programok körének 
szélesítése 

Támogatni kell a 
gyermekvállalás 
miatt a 
munkaerőpiactól 
hosszabb időre távol 
maradó aktív korú 
családtagok által 
kedvezményesen 
igénybe vehető, 
korszerű ismeretek 
megszerzését célzó 
speciális képzési 
programok körét. 

A nők esetében 
csökkenteni a 
gyermekvállalás 
miatti hátrányos 
helyzetüket, 
képzésekkel újra 
visszavezetni őket a 
munka világába. 

 A Munkaügyi 
Központtal meglévő 
együttműködésre 
építve támogatni a 
nőket képzések 
elvégzésében, 
tudásuk aktívvá 
tételében, segítve 
őket a 
munkaerőpiaci 
visszatérésben. 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok, KSH,TEIR 

szakemberek, 
képzők, tanfolyamok 
költségvetése 

Hosszú távon a tudás 
hasznosítása, a nők 
elhelyezkedése, 
visszatérésük a 
munka világába az 
egész társadalom 
számára hasznos. 
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2 Szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatáso 

A gyermekét egyedül 
nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő 
család esetében a 
szegénység 
kockázata magas. 
Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során 
kiemelten figyelni 
kell erre a 
célcsoportra. 

Segíteni hátrányaik 
leküzdésében a több 
gyermeket nevelő 
családokat, az 
egyedülálló nőket. 

 Szociális ellátások 
személyre szabottan, 
a családok 
igényeinek, 
szükségleteinek 
figyelembevételével 
történjenek, az 
ellátások során 
kiemelt figyelmet 
fordítani e 
célcsoportra. 

polgármester, 2023.12.13. TEIR, KSH, 
önkormányzati 
adatok 

költségvetés Az ellátások 
segítségével enyhül e 
csoport 
kiszolgáltatottsága, 
nagyobb eséllyel 
tudnak ezek a nők 
bekapcsolódni a 
közösség életébe, 
visszatérni a 
munkaerő-piacra. 

3 Bekapcsolódás a közösségi életbe A magányérzet 
kialakulásával 
nemcsak az anya 
mentális állapota 
lehet rosszabb, 
családi 
konfliktusokhoz is 
vezethet. 

A nők 
gyermekvállalás után 
ne magányosodjanak 
el, be tudjanak 
kapcsolódni a 
közösségi életbe, 
társas kapcsolataik 
fejlődjenek. 

 Közösségfejlesztő 
folyamatok 
generálása, azonos 
érdeklődésen alapuló 
csoportok 
létrehozása, a nők 
érdekképviseletének 
segítése. 

IKSZT vezető 2023.12.13.  közösségi 
tér,szakemberek, 
tanácsadók 

Csökken 

elszigeteltségük, a 

közösség aktív 

tagjaivá válnak. 

4. Nők munkavállalásának segítése Gyermekek 
napközbeni ellátását 
biztosító 
intézmények 
működtetése. 

A nők szülés után 
vissza tudjanak térni 
a munkaerő-piacra, 
amihez 
elengedhetetlen a 
gyermekek nappali 
elhelyezésének 
megoldása. 

 Bölcsőde 
létrehozásának 
támogatása, 
gyermekellátó 
intézmények 
működtetése 
maximális 
kihasználtsággal. 

polgármester 2023.12.13. TEIR, KSH, 
önkormányzati 
adatok 

 A gyermekek 

nappali ellátásának 

maximális 

biztosításával a nők 

hamarabb, 

magabiztosabban 

térhetnek vissza a 

munka világába. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Aktív időskor Az aktív időskort, 
szellemi frissességet 
megőrző, fenntartó 
programok, 
szolgáltatások 
szervezése. 

A szellemi frissesség 
megőrzése, aktív 
időskor, a nyugdíjas 
évek az aktív 
pihenés, az életen át 
tartó tanulás 
időszaka legyen. 

Idősügyi stratégia Olyan programok, 
rendezvények 
szervezése, mely 
elősegíti az idős 
korúakat a fenti cél 
elérésében. 
Szolgáltatások 
szervezése, melynek 
révén aktivitásukat 
megőrizhetik. 

nyugdíjas klub 
vezetője 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok, IKSZT 
statisztika 

kulturális alap a 
programok 
lebonyolítására, 
előadók, 

 

2 Prevenciós szemlélet, 
egészségfejlesztés 

Prevenciós szemlélet 
erősítése, 
egészségtudatos 
magatartás 
fejlesztése, 
szűrővizsgálatok 

Az idősek 
energikusságának, 
aktivitásának 
megőrzése, 
szűrővizsgálatok, 
előadások 
segítségével az 
egészségtudatos 
magatartás 
erősítése. 

 Prevenciós 
előadások, 
egészségnapok, 
szűrővizsgálatok 
szervezése. 

IKSZT vezető, 
polgármester 

2023.12.13. Önkormányzati 
adatok, TEIR, KSH 

szakemberek, 
orvosok, szűrőbusz, 
szűrések 

Rendszeres 
szűrésekkel, a 
szemléletmód 
váltással tehetünk 
azért, hogy a 
lakosság 
egészségesebbé 
váljon, a 
betegségeket 
hamarabb 
felismerjük,megelőzz
ük. 
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3 Generációs programok szrevezése Nemzedékek közötti 
kapcsolatok javítása, 
hagyományőrző és 
közösségépítő 
programok 
segítségével. 

Szorosabb kapcsolat, 
együttműködés 
alakuljon ki az 
egymástó távol álló 
generációk között. 

Idősügyi stratégia Hagyományőrző 
délutánok, 
programok 
szervezése, 
amelyeken az idősek 
és fiatalok együtt 
tevékenykednek, 
megismerik egymás 
érdeklődési körét, 
átadják egymásnak a  

nyugdíjas klub 
vezetője 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok 

programok 
költségvetése 

Megismerve egymás 
gondolatait, gondjait, 
életszemléletét 
hosszú távon ez a 
generáció válhat az 
idősek támaszává. 

4 Információs szakadék csökkentése Informatikai 
képzések, 
tanfolyamok, 
előadások 
szervezése, az idős 
emberek 
bekapcsolása a 
programokba, 
szellemi frissességük 
fenntartása. 

Digitális tudásuk 
növekedjen, az 
információs szakadék 
csökkenjen. 

 Életen át tartó 
tanulás, a digitális 
írástudás 
megszerzése, így 
biztosítva a 
széleskörű 
információhoz jutást. 
Tanfolyamok, 
előadások által 
segíteni az időseket, 
hogy az ügyintézés, 
kapcsolattartás 
könnyebbé váljon 
számukra. 

IKSZT vezető, 
nyugdíjas klub vezető 

2023.12.13.  DJP mentor, 
szakemberek, 
számítógéppark, 
szélessávú internet 

A DJP ponton 
biztosítani számukra 
a hozzáférést a 
nethez, így hosszú 
távon könnyebbé, 
gyorsabbá válik az 
ügyintézésük. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Az elszigeteltség hatásának 
enyhítése 

A fogyatékkal élők 
gyakran 
elszigetelődnek a 
közösség többi 
tagjától, magukra 
maradnak a 
problémáikkal. Ezen 
szeretnénk 
változtatni. 

Ne szigetelődjenek 
el, bekapcsolódjanak 
a közösség 
életébe,az 
információk 
elérjenek hozzájuk, 
kommunikáció 
szélesítése. 

 Olyan közösségi 
programok 
szervezése, amelyek 
számukra is 
lehetőséget 
biztosítanak a 
kikapcsolódásra, 
lehetővé teszik, hogy 
bekapcsolódjanak a 
közösség életébe, 
hasznosnak 
érezhessék 
magukat,az 
információk 
eljussanak hozzájuk. 

polgármester, IKSZT 
vezető 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok, 

programok 
költségvetése, 
szakemberek, 
előadók 

Hosszú távon a 
közösség aktív 
tagjaivá válhatnak, 
segíthetnek más 
fogyatékkal élő 
társuknak a 
nehézségek 
elviselésében. 

2 Az akadálymentesítés teljes körűvé 
tétele 

Közintézményeink 
akadálymentesítése 
teljes körű, de a 
közterületek még 
nem, további cél az 
akadályok 
folyamatos, 
ütemezett 
megszüntetése. 

A szolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz, 
információhoz jutás 
teljes körűvé tétele. 

 A fogyatékkal élők 
számára a 
közlekedés 
nehézségeinek 
elhárítása az egyik 
feltétele az 
esélyegyenlőségük 
biztosításának, a 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférésnek.A 
közterületek, járdák 
építése, térkövezése 
folyamatos feladat. 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok,TEIR,KSH 

járdaépítés 
anyagszükséglete, 
munkaerő, eszközök 

A kész közterületek 
állagmegőrzése 
folyamatosan. 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

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

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

tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

beavatkozások meghatározása 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

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: 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 

polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- 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.) 
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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. 





K i v o n a t :   
 
Készült Vadna Község Önkormányzata képviselő-testületének 2018. december 14-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvéből.   

 

 

8 9 / 2 0 1 8 . (X I I . 1 4 . ) Ha t á ro z a t  A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-2023. időszakra 
vonatkozó a jelen jegyzőkönyv mellékletében szereplő Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot megtárgyalta és azt, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében foglalt 
kötelezettségének eleget téve elfogadja. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről a polgármester gondoskodjon. 

felelős: polgármester 
határidő: 2018. december 31-ig, értelemszerűen 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

Bencze Péter sk.        Dr. Herczeg Tibor sk. 
polgármester                    jegyző 
         címzetes főjegyző 
 
 
A kivonat hiteles: Vadna, 2018. 12. 17. 
 
 
 
leíró:  Dr. Herczeg Tibor 
 jegyző 
 címzetes főjegyző 
 
 





 1 

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 K 

Intézk

edés 

sorszá

ma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáh

oz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága 

2020. évi 

felülvizsgálatkor 

aktuális állapot 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 A településen élő 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése 

A 
közmunkaprogramok
hoz csatlakozva, abba 
mennél több érintett 
személyt bevonva 
csökkenteni a 
munkanélküliek 
számát. 

A munkanélküliek 
munkavállalását 
segíteni, amíg nem 
találnak 
végzettségüknek 
megfelelő munkát, 
addig is biztosítani 
a munkavégzés 
lehetőségét, esélyt 
adni a hasznos 
munkavégzésre. 

Fenntartható 
fejlődés 
stratégiája 

közmunkaprogram 
helyeinek 
megpályázása 
munkaterv, 
költségvetés 
készítése 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok TEIR KSH 

technikai feltételek 
anyagszükséglet 
humán erőforrás 

folyamatos 
munkaerőpiaci 
jelenlét 

2018-tól folyamatosan 
pályázik az 
önkormányzat a 
közfoglalkoztatási 
programban. Jelenleg is 
a településen élő  
munkanélküli és 
álláskeresők részt 
vesznek a Járási Start 
mintaprogram Helyi 
sajátosságok, 
Mezőgazdasági program 
Szociális program 
közfoglalkoztatásban. A 
létszám az elmúlt 2 év 
során folyamatosan 
csökkent, főként a 
fiatalok tértek vissza a 
munka világába. 

2 Hátrányos helyzetű 
csoportok 
munkaerőpiaci 
helyzetének javítása 

Szeretnénk javítani a 
hátrányos helyzetű 
csoportok 
munkaerőpiaci 
helyzetét 

Képzések 
segítségével újabb 
esélyek biztosítása 
arra, hogy a 
hátrányos helyzetű 
csoportok tagjai 
hatékonyabban 
tudjanak 
bekapcsolódni a 
munka világába,a 
munkaerőpiaci 
helyzetük javuljon. 

 Munkaügyi Központ 
programjaiba, 
képzéseibe 
bekapcsolódunk, 
azokat széles 
körben 
propagáljuk. 

polgármester 2023.12.13. Önkormányzati 
adatok Munkaügyi 
Központ adatai KSH 
TEIR 

szakemberek 
humán erőforrás 

Hosszú távon 
elősegítheti a 
foglalkoztatást, 
nagyobb eséllyel 
találnak munkát 
az érintettek. 

A Munkaügyi Központ az 
elmúlt két évben nem  
indított képzéseket. Az 
EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat keretében 
Csapatdinamikai 
képzésbe vontuk be a 
munkanélkülieket, 
álláskeresőket, ami 
szintén segíti a 
munkahelyi csapatban 
való megfelelésüket, 
könnyebb helytállást. 

3 Munkanélküliek 
munkavállalási 

2013. februárjától 
kezdte meg 

A munkanélküliek 
tájékozottabbak 

 A Munkaügyi 
Központtal kötött 

IKSZT vezetője 2023.12.13. Munkaügyi Hivatal 
adatai 

szakemberek 
technikai eszközök 

Szeretnénk 
hosszú távon 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 



 2 

esélyeinek javítása 
hatékonyabb 
információáramlással 

működését 
településünkön az 
IKSZT, mely 
Címbirtokosi 
okiratában vállalta az 
álláskeresők segítését. 

legyenek a 
munkavállalási 
lehetőségeikkel 
kapcsolatban. 

együttműködési 
szerződéssel 
összhangban 
negyedévente 
tájékoztató 
rendezvényt, 
előadást, 
állásbörzét 
szervezünk, ahol az 
érintettek az 
álláskereséssel 
kapcsolatos minden 
segítséget 
megkapnak. 

önkormányzati 
adatok 

mindenki 
számára 
elérhetővé tenni 
ezeket a 
lehetőségeket, 
szakemberek 
segítségével 
esélyt biztosítani, 
hogy munkát 
találhassanak. 

szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat keretében 
évente több alkalommal 
került sor 
Munkaerőpiaci 
tájékoztató előadás és 
állásbörze megtartására. 
Ezen felül is 
kapcsolatban vagyunk 
több környékbeli 
munkáltatóval is, akik 
rendszeresen  érkeznek 
állásbörzét tartani. 

…            

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Hátrányos helyzetű 
gyerekek 
iskolázottságának 
javítása 

A szociálisan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok 
továbbtanulását 
szeretnénk segíteni, 
ezzel növelve 
esélyeiket a későbbi 
munkaerőpiaci 
elhelyezkedésben. 

A hátrányos 
helyzetű, és 
halmozottan 
hátrányos helyzetű 
fiatalok minél 
nagyobb számban 
tanuljanak tovább, 
szerezzenek 
szakmát, így legyen 
nagyobb esélyük a 
jobb munkaerőpiaci 
jelenlétre. 

 Az érintett fiatalok 
bevonása az 
Útravaló 
programba,tájékozt
atásuk a pályázati 
lehetőségekről,segí
teni őket, hogy a 
tanulásukat segítő, 
támogató , 
pályázatokon minél 
nagyobb számban 
vegyenek részt. 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok TEIR KSH 

 Hosszú távon 
mindenképpen 
hatásos, hogy a 
fiatalok jobb 
képesítést 
szereznek, 
nagyobb eséllyel 
találnak munkát. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat keretében 8 
fiatal iskoláztatását 
tudtuk fél éven keresztül 
támogatni. Az 
önkormányzat az elmúlt 
években folyamatosan 
részt vesz a BURSA 
HUNGARICA 
pályázatban, melyben 2-
5  fő hátrányos helyzetű 
fiatal felsőoktatási 
képzését támogatja. 

2 Pályaorientáció, 
pályaválasztás 

Fiatalok 
pályaválasztásának, 
segítése, tehetségük, 
képességeik, 
munkaerőpiaci 
igények 
figyelembevételével. 

A fiatalok 
képességeiknek 
megfelelően, a 
munkaerőpiaci 
helyzet 
figyelembevételéve
l válasszanak 
szakmát, ismerjék 
meg 
lehetőségeiket. 

 Pályaválasztás előtt 
tájékoztató 
rendezvények, 
előadások 
rendezése, 
szakemberek 
bevonásával. 

IKSZT vezető 2023.12.13. önkormányzati 
adatok, TEIR, KSH 

szakemberek, 
előadók, 

A fiatalok jobb 
munkahelyet 
találhatnak, 
hasznos tagjaivá 
válnak a 
társadalomnak. 

A középiskolai és 
felsőfokú jelentkezés 
előtt tartottunk 
pályaválasztási 
tanácsadást különböző 
szakmák képviselőinek 
részvételével, így 
könnyítve meg, hogy a 
gyermekek 
megismerkedhessenek 
egy-egy szakma pozitív 
és negatív jellemzőivel. 

3 Szociális, kultúrális 
helyzet javítása 

A gyermekek, fiatalok 
szociális, kulturális 
helyzetének javítása, 
bevonásuk a település 
kultúrális, közösségi 
életébe. 

A hátrányos 
szociális helyzetből, 
ingerszegény 
környezetből 
érkező fiatalok 
felzárkóztatása 
kultúrális 

 Szélesebb körben 
bevonni ezeket a 
fiatalokat a 
kultúrális, 
közösségi életbe, 
szakkörök 
munkájába. 

IKSZT vezető 2023.12.13. Önkormányzati 
adatok 

szakemberek, 
pedagógusok, 
kommunikációs 
trénerek, ifjúsági 
referensek, 
szakkörök munkáját 
segítő technikai 

A közösségi éltbe 
bekapcsolódva a 
szabadidő 
hasznos 
eltöltését 
tanulják meg, 
sikerélményt 

A Göőz Pál Művelődési 
Ház rendezvényein 
fellépési lehetőséget 
kaptak a gyermek és 
felnőtt színjátszó 
csoport résztvevői. 
Önkéntesként is egyre 
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szempontból, 
szocializációs 
integrációjuk. 

Segíteni, hogy 
aktívabban 
vegyenek részt a 
közösség életében. 

eszközök szereznek, 
megtanulják 
becsülni 
társaikat, 
önmagukat 

több fiatal vesz részt a 
helyi közösségi 
rendezvények 
előkészítésében és 
lebonyolításában. Több 
középiskolával is 
együttműködési 
szerződésünk van, ami 
révén az 50 órás 
közösségi szolgálatot 
intézményeinkben 
teljesítik., például a 
Nyári Ifjúsági Tábor 
során. 

… 

 

           

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Képzési programok 
körének szélesítése 

Támogatni kell a 
gyermekvállalás miatt 
a munkaerőpiactól 
hosszabb időre távol 
maradó aktív korú 
családtagok által 
kedvezményesen 
igénybe vehető, 
korszerű ismeretek 
megszerzését célzó 
speciális képzési 
programok körét. 

A nők esetében 
csökkenteni a 
gyermekvállalás 
miatti hátrányos 
helyzetüket, 
képzésekkel újra 
visszavezetni őket a 
munka világába. 

 A Munkaügyi 
Központtal meglévő 
együttműködésre 
építve támogatni a 
nőket képzések 
elvégzésében, 
tudásuk aktívvá 
tételében, segítve 
őket a 
munkaerőpiaci 
visszatérésben. 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok, KSH,TEIR 

szakemberek, 
képzők, 
tanfolyamok 
költségvetése 

Hosszú távon a 
tudás 
hasznosítása, a 
nők 
elhelyezkedése, 
visszatérésük a 
munka világába 
az egész 
társadalom 
számára hasznos. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat 
keretébenévente több 
alkalommal került sor 
Állásbörze, munkaügyi 
előadások megtartására. 

2 Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatáso 

A gyermekét egyedül 
nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő 
család esetében a 
szegénység kockázata 
magas. Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során 
kiemelten figyelni kell 
erre a célcsoportra. 

Segíteni hátrányaik 
leküzdésében a 
több gyermeket 
nevelő családokat, 
az egyedülálló 
nőket. 

 Szociális ellátások 
személyre 
szabottan, a 
családok 
igényeinek, 
szükségleteinek 
figyelembevételéve
l történjenek, az 
ellátások során 
kiemelt figyelmet 
fordítani e 
célcsoportra. 

polgármester, 2023.12.13. TEIR, KSH, 
önkormányzati 
adatok 

költségvetés Az ellátások 
segítségével 
enyhül e csoport 
kiszolgáltatottsá
ga, nagyobb 
eséllyel tudnak 
ezek a nők 
bekapcsolódni a 
közösség 
életébe, 
visszatérni a 
munkaerő-
piacra. 

Közösségi és kulturális 
programok révén 
igyekeztünk bekapcsolni 
a nehéz helyzetben 
lévőket is a közösség 
életébe. Hátrányos 
helyzetű gyermekek 
részére valósult meg 
minden évben az 
Erzsébet tábor 
pályázatán keresztül a 
Nyári Ifjúsági táborunk, 
melynek záró napján a 
családokkal közösen 
szerveztünk 
programokat. 
Rendszeresek a családi 
napok, gyermeknap, 
amelyeken e célcsoport 
tagjai is részt vesznek. 

3 Bekapcsolódás a 
közösségi életbe 

A magányérzet 
kialakulásával 
nemcsak az anya 

A nők 
gyermekvállalás 
után ne 

 Közösségfejlesztő 
folyamatok 
generálása, azonos 

IKSZT vezető 2023.12.13.  közösségi 
tér,szakemberek, 
tanácsadók 

Csökken 

elszigeteltségük

, a közösség 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
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mentális állapota 
lehet rosszabb, 
családi 
konfliktusokhoz is 
vezethet. 

magányosodjanak 
el, be tudjanak 
kapcsolódni a 
közösségi életbe, 
társas kapcsolataik 
fejlődjenek. 

érdeklődésen 
alapuló csoportok 
létrehozása, a nők 
érdekképviseleténe
k segítése. 

aktív tagjaivá 

válnak. 

kazincbarcikai járás 
térségében című 

pályázat keretében az 

elmúlt két évben havi 

rendszerességgel 

valósult meg a Baba-

mama 

klubfoglalkozás, 

melyet szakmai 

szempontból a védőnő 

koordinált. 

4. Nők 
munkavállalásának 
segítése 

Gyermekek 
napközbeni ellátását 
biztosító intézmények 
működtetése. 

A nők szülés után 
vissza tudjanak 
térni a munkaerő-
piacra, amihez 
elengedhetetlen a 
gyermekek nappali 
elhelyezésének 
megoldása. 

 Bölcsőde 
létrehozásának 
támogatása, 
gyermekellátó 
intézmények 
működtetése 
maximális 
kihasználtsággal. 

polgármester 2023.12.13. TEIR, KSH, 
önkormányzati 
adatok 

 A gyermekek 

nappali 

ellátásának 

maximális 

biztosításával a 

nők hamarabb, 

magabiztosabb

an térhetnek 

vissza a munka 

világába. 

A TOP -1.4.1-15-BO1-

2016-00002 �"Vadnai 
tagóvoda fejlesztése a 
jövő nemzedékéért" 
című pályázat révén 
teljes körűen megújult a 
helyi óvoda, amely 
maximális 
kihasználtsággal üzemel 

évek óta.� 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Aktív időskor Az aktív időskort, 
szellemi frissességet 
megőrző, fenntartó 
programok, 
szolgáltatások 
szervezése. 

A szellemi 
frissesség 
megőrzése, aktív 
időskor, a nyugdíjas 
évek az aktív 
pihenés, az életen 
át tartó tanulás 
időszaka legyen. 

Idősügyi 
stratégia 

Olyan programok, 
rendezvények 
szervezése, mely 
elősegíti az idős 
korúakat a fenti cél 
elérésében. 
Szolgáltatások 
szervezése, 
melynek révén 
aktivitásukat 
megőrizhetik. 

nyugdíjas klub 
vezetője 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok, IKSZT 
statisztika 

kulturális alap a 
programok 
lebonyolítására, 
előadók, 

 A Harmadik Kor 
Egyeteme Miskolci 
Alapítvánnyal fennálló 
együttműködés 
eredményeként több 
alkalommal került sor az 
időseknek szóló 
előadások megtartására. 

2 Prevenciós szemlélet, 
egészségfejlesztés 

Prevenciós szemlélet 
erősítése, 
egészségtudatos 
magatartás 
fejlesztése, 
szűrővizsgálatok 

Az idősek 
energikusságának, 
aktivitásának 
megőrzése, 
szűrővizsgálatok, 
előadások 
segítségével az 
egészségtudatos 
magatartás 
erősítése. 

 Prevenciós 
előadások, 
egészségnapok, 
szűrővizsgálatok 
szervezése. 

IKSZT vezető, 
polgármester 

2023.12.13. Önkormányzati 
adatok, TEIR, KSH 

szakemberek, 
orvosok, szűrőbusz, 
szűrések 

Rendszeres 
szűrésekkel, a 
szemléletmód 
váltással 
tehetünk azért, 
hogy a lakosság 
egészségesebbé 
váljon, a 
betegségeket 
hamarabb 
felismerjük,mege
lőzzük. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat keretében 
évente több alkalommal 
került sor 
egészségnapok 
rendezésére, 
előadásokkal, 
szűrésekkel, melyekre az 
idős korosztály külön 
meghívót kap. 
Októberben, az idősek 
hónapja alkalmából 
külön e korosztály 
számára szerveztünk 
egészségfejlesztési 
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programokat a 2019-es 
évben. 

3 Generációs 
programok szrevezése 

Nemzedékek közötti 
kapcsolatok javítása, 
hagyományőrző és 
közösségépítő 
programok 
segítségével. 

Szorosabb 
kapcsolat, 
együttműködés 
alakuljon ki az 
egymástó távol álló 
generációk között. 

Idősügyi 
stratégia 

Hagyományőrző 
délutánok, 
programok 
szervezése, 
amelyeken az 
idősek és fiatalok 
együtt 
tevékenykednek, 
megismerik egymás 
érdeklődési körét, 
átadják egymásnak 
a  

nyugdíjas klub 
vezetője 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok 

programok 
költségvetése 

Megismerve 
egymás 
gondolatait, 
gondjait, 
életszemléletét 
hosszú távon ez 
a generáció 
válhat az idősek 
támaszává. 

Rendszeres 
rendezvényünk a 
Nemzedékek találkozója 
a gasztronómiában, a 
Húsvéti Családi Nap, a 
Kemence és Szüreti 
Fesztivál, melyeken a 
különböző generációk 
együttműködése 
maximálisan megvalósul 
mind az előkészítés 
mind a lebonyolítás 
során. 

4 Információs szakadék 
csökkentése 

Informatikai 
képzések, 
tanfolyamok, 
előadások szervezése, 
az idős emberek 
bekapcsolása a 
programokba, 
szellemi frissességük 
fenntartása. 

Digitális tudásuk 
növekedjen, az 
információs 
szakadék 
csökkenjen. 

 Életen át tartó 
tanulás, a digitális 
írástudás 
megszerzése, így 
biztosítva a 
széleskörű 
információhoz 
jutást. 
Tanfolyamok, 
előadások által 
segíteni az 
időseket, hogy az 
ügyintézés, 
kapcsolattartás 
könnyebbé váljon 
számukra. 

IKSZT vezető, 
nyugdíjas klub vezető 

2023.12.13.  DJP mentor, 
szakemberek, 
számítógéppark, 
szélessávú internet 

A DJP ponton 
biztosítani 
számukra a 
hozzáférést a 
nethez, így 
hosszú távon 
könnyebbé, 
gyorsabbá válik 
az ügyintézésük. 

2019-ben az idősek részt 
vettek a Digitális Jólét 
Program Hálózat által 
időseknek szervezett 
számítógépes 
képzéseken, melynek 
eredményeként  a 
szellemi frissesség 
megtartása mellett a 
kommunikációs 
csatornák bővülését, és 
a bezártság, 
elmagányosodás 
megelőzését is elértük. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Az elszigeteltség 
hatásának enyhítése 

A fogyatékkal élők 
gyakran 
elszigetelődnek a 
közösség többi 
tagjától, magukra 
maradnak a 
problémáikkal. Ezen 
szeretnénk 
változtatni. 

Ne szigetelődjenek 
el, 
bekapcsolódjanak a 
közösség életébe,az 
információk 
elérjenek hozzájuk, 
kommunikáció 
szélesítése. 

 Olyan közösségi 
programok 
szervezése, 
amelyek számukra 
is lehetőséget 
biztosítanak a 
kikapcsolódásra, 
lehetővé teszik, 
hogy 
bekapcsolódjanak a 
közösség életébe, 
hasznosnak 
érezhessék 
magukat,az 
információk 
eljussanak 
hozzájuk. 

polgármester, IKSZT 
vezető 

2023.12.13. önkormányzati 
adatok, 

programok 
költségvetése, 
szakemberek, 
előadók 

Hosszú távon a 
közösség aktív 
tagjaivá 
válhatnak, 
segíthetnek más 
fogyatékkal élő 
társuknak a 
nehézségek 
elviselésében. 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-
00030 Humán 
szolgáltatásfejlesztés a 
kazincbarcikai járás 
térségében című 
pályázat keretében 
évente több alkalommal 
került sor 
egészségfejlesztési 
programok 
megvalósítására. 
Előadások, szűrések 
sokasága valósult meg, 
melyre meghívást 
kaptak. Intézményeink 
mindegyike 
akadálymentesített. 

2 Az akadálymentesítés 
teljes körűvé tétele 

Közintézményeink 
akadálymentesítése 
teljes körű, de a 
közterületek még 
nem, további cél az 

A 
szolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz
, információhoz 

 A fogyatékkal élők 
számára a 
közlekedés 
nehézségeinek 
elhárítása az egyik 

polgármester 2023.12.13. önkormányzati 
adatok,TEIR,KSH 

járdaépítés 
anyagszükséglete, 
munkaerő, 
eszközök 

A kész 
közterületek 
állagmegőrzése 
folyamatosan. 

A település minden 
közintézménye 
akadálymentesített, a 
rámpák, korlátok 
állagmegőrzése 
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akadályok folyamatos, 
ütemezett 
megszüntetése. 

jutás teljes körűvé 
tétele. 

feltétele az 
esélyegyenlőségük 
biztosításának, a 
szolgáltatásokhoz 
való 
hozzáférésnek.A 
közterületek, járdák 
építése, 
térkövezése 
folyamatos feladat. 

folyamatos. 
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