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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, Szuhakálló 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
Szuhakálló község Észak-Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A
település lakosságszáma 1000 fő körüli, sajnos csökkenő tendenciát mutatva. A lakosság kor
szerinti összetétele sem kedvező, hiszen egyre magasabb a 60 éven felüliek aránya. A település
mindazon nehézségekkel szembesül, melyek a térséget jellemzik. Az aktív korú lakosságból magas
az álláskeresők, a különböző rendszeres szociális ellátásban részesülők aránya.
Az önkormányzat lehetőségeinek határai között, törekszik egy minél élhetőbb község
kialakítására, ahol a közszolgáltatások széles köre, magas színvonalon elérhető a lakosság
számára. 1991-től számos nagy beruházás valósult meg a községben. Megújultak útjai,
közterületei, közterei, intézményei. A szennyvízcsatorna-hálózat kivételével valamennyi
infrastruktúra elérhető a településen.
A közintézményekben (oktatás, egészségügy, polgármesteri hivatal) folyó tevékenység, munka a
községet a térségben meghatározó, elismert szerepkörbe emelte.
Az önkormányzat és intézményei, a mindenkori képviselő-testület elkötelezett a település
fejlesztése, a lakosság életkörülményeinek javítása, Szuhakálló presztízsének megőrzése, javítása
mellett. Teszik mindezt úgy, hogy széles körű partnerséget kínálnak az önkormányzatiság

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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valamennyi résztvevője számára; a közeli és a történelmi múlt eredményeit nem feledve, azokra
építkezve alakítják a község jelenét, jövőjét.
Egyes források szerint a település neve, a kallózó, ványoló vízimalomra vezethető vissza, amit a
kender feldolgozása során használtak. A település Karlo és Karlou néven már a XII. században
előfordul, amikor a környékre németeket és cseheket telepítettek. A XII. és a XIII. században a
település két részből állott: a jelenlegi Forrás-szögben nyolc, a tőle néhány száz méterre lévő Hrecskatanyán pedig tizennégy lakóház és templom is volt. Ez utóbbit Templomfalunak nevezték. Első írásos
említése 1317-ből származik, Carlon, Karlou, Karlo alakban.
A XIV. században a települést a Rátold-nemzetség családjával rokon Jolsvai-család birtokolja, majd
ennek kihalása után a Ztanchi-, a Széplaki- és a Redey-családok a birtokosok. Ebben az időben a
település neve Karlov, Karlo, sőt Kálló formában is előfordul. Később a Thomai- család lesz a falu
egy részének birtokosa, de a XVII. században már a Herencsényieknek is van birtoka. A XVII.
században jelenik meg a Mladsovics- és a Geöcze-család, mely utóbbinak Göcze néven is ma
vannak leszármazottai a faluban. A XVII. és a XVIII. században a birtok aprózódásával a
birtokosok száma tovább növekedett.
A község a XV. században vámszedőhely, ez idő tájt saját malma volt a Sajón.
A tatárok dúlását és a törökök fosztogatását a település sem kerülhette el. 1555-ben a török égette
fel a községet; 1599-ben Lengyelország felől tatárok törtek be Borsodba, és sok falut, köztük
Szuhakállót is teljesen kirabolták és felégették.
Természeti és egyéb katasztrófák is sújtották a települést. Az 1500-as évek második felében pestis
következtében haltak meg sokan, az 1800-as évek elején tűz, jégverés és fagy pusztított; a
környéken elszaporodott farkasoktól és a Szuha-patak áradásától, máskor az aszály következtében
fellépő ínségtől szenvedtek a kállóiak.
Az említett két régi település – Szuhakálló ősközsége – elhelyezkedése folytán sokszor volt kitéve a
Sajókaza felől portyázó seregek támadásainak és a Sajó áradásának. Ezek miatt a XVI. század vége
felé a falu már teljesen elnéptelenedett. Egészen a 17. századig pusztaként tartották számon, ekkor
a régi településtől északabbra, a Szuha-patak mellett épült újjá a település a mai helyén, azon utak
mentén, amelyek a környező falvak kereskedelmi útvonalai is voltak, ahol a Sajó áradásai elől is
menedéket találtak. Ekkor már Kálló a falu neve, mely később - 1783-ban - a területén
keresztülfolyó patak után Szuhakállóra módosult.
A település fejlődésében jelentős volt az 1870. év. Ekkor kezdett működni a Grossmann Ignác által
épített 100 lóerős, 11 járatú malom, amihez kendertörő is tartozott. A tulajdonos 1921-beni
elhalálozása után a malmot Dezső és Ernő fia üzemeltette az 1944-ben történt deportálásukig.
Az 1800-as évek vége felé szabályozták a Szuha-patakot és megépítették a Rudabányára vezető
keskeny nyomtávú vasútvonalat, ami fellendülést hozott a település életében. Valószínűsítik, hogy
ez idő tájt került sor a Kurityán felé vezető, a Szuhakállót átszelő út burkolására is.
1912-ben létesítették a Sajókazinc–Rudabánya közötti vasútvonalat. Ennek vasútállomása a
település közigazgatási határának megváltoztatása folytán Múcsony területén épült meg.
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1913-ban olyannyira megáradt a Szuha-patak, hogy a település közúti és vasúti hídjait elmosta a
hömpölygő víz.
Az első világháborúban 65 katona vonult be a faluból, akik közül tizenketten estek el a háború
ismert harcterein. Hárman hadirokkantként kerültek haza a háborúból.
A második világháborúban a községben is keletkeztek károk. Több épület megrongálódott bombavagy aknatalálattól. A németek négy vasúti és egy közúti hidat felrobbantottak, amelyeket a
község 1944. decemberi felszabadulása után építettek újjá. 1946-ban a földreform során a
Radvánszky- és a Kissházy-birtokot felosztották a kis- és törpebirtokosok, illetve az ipari
munkások között. 1959-ben termelőszövetkezet alakult a községben, amely 1961-ben egyesült az
izsófalvai Aranykalász Mgtsz-szel. Ez a szövetkezet a rendszerváltozás után feloszlott.
Az '50-es években jelentős építkezés kezdődött a településen. 1949-ben község-, illetve tanácsháza,
1950-ben posta, 1953-ban két tantermes iskola, 1956-ban a vasútállomás épülete, 1958-ban
tűzoltószertár, 1960-ban ravatalozó, 1965-ben orvosi rendelő. 1968-ban vezetékes ivóvizet kapott a
falu, 1969–70-ben a Kurityán, illetve a Sajókaza felé vezető utat aszfaltburkolattal látták el, 1978ban megépült a takarékszövetkezet irodája.
A település közigazgatásában 1969-ben történt változás, amikor Szuhakállót a szomszédos
Múcsonnyal egyesítették. A rendszerváltást követően, 1991-től vált Szuhakálló ismét önálló
községgé.

Értékeink, küldetésünk
Minden ember számára fontos az esélyegyenlőség. Megléte segít, hogy mindenkinek esélye legyen
a jó minőségű szolgáltatásokra. Az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az
élet minden területén támogatni kell, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, felnőtt vagy gyermek,
egészséges vagy fogyatékossággal él, vagy, hogy milyen a származása, anyagi helyzete.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Szuhakálló Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
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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, ellenőrzésértékelés, 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 a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A
törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön 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
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szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és
hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal
felülvizsgáljuk.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Szuhakálló célja, hogy megfogalmazza a település hosszú távú jövőképét és ahhoz igazítsa
középtávú fejlesztési céljait.
Településünk hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás.
Középtávú stratégiai céljai:
 Szuhakálló, mint az élhető, értékőrző és innovatív falusi környezet,
 Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása.
 Olyan élhető környezetet teremteni, amely nem tesz különbséget ember és ember között
 Elfogadja azokat, akik szellemi vagy testi képességeikben korlátozva vannak.
Településünk stratégiája, minden területén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen okból
hátrányos helyzetűeket.
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit
figyelembe vevő kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok,
Gyermeknapi ünnepség, a Mikulásnap, Karácsony ünneplése, az Idősügyi Program,
Közfoglalkoztatási Terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag
határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Mivel kis településről van szó, ahol az orvosi és védőnői,
valamint oktatási feladatokat ellátó szervezet vagy a település szomszédságában meghúzódó
Kazincbarcika, vagy ugyancsak települési szomszédunk Sajókaza, ezért adatgyűjtéskor ezen
települések adatbázisát is használtuk a pontosabb eredmények elérése érdekében. Természetesen
azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás
adataiból indultunk ki.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A lakónépesség csökkenő tendenciát mutat, mely köszönhető részben a halálozások magas
arányának a születésekhez képest, valamint az elvándorlásnak.
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A fiatalabb népesség körében is megfigyelhető sajnos a népességfogyás, melynek oka lehet az
elvándorlás, és a csökkenő gyermekvállalási kedv.
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A belföldi vándorlások terén pozitív irányba történt változás aminek oka lehet, hogy településünk
vonzóbb célponttá vált a lakóhelyet változtatni szándékozók körében.
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A természetes szaporodás mérlege sajnos még mindig negatív értéket mutat, melynek oka egyrészt
az öregedő társadalom és bár utóbbi időben nőtt a születések száma, azt sajnos mégis meghaladja a
halálozások száma.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond, hogy bár
statisztikailag kimutatható a mélyszegénységben élők és romák helyzetében a pozitív irányú
12

változás, ezen rétegnek még mindig jelentős hányadában jelen van a társadalmi leszakadás, a
kiszolgáltatottság és a kiszorulás az olyan életlehetőségekből, mint például a tanulás, a jó
álláslehetőségek.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Nyomonkövetési Jelentés (2016. június)
szerint „A szegénységi kockázatok különösen – bár egyre kisebb mértékben – sújtják a
gyermekeket és a fiatalokat, a hátrányos helyzetű térségekben élőket, az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkezőket, a munkanélküli/inaktív háztartásfővel élőket, illetve a roma
népességet, amelynek többsége, hozzávetőleg 80 százaléka még mindig szegénységben él.”
„A szegénység és mélyszegénység 2013-ig tartó fokozódása mellett problémát okoz az évtizedek
óta tapasztalt alacsony foglalkoztatottság. Bár az elmúlt években nőtt a foglalkoztatottak száma, és
2016 áprilisára megközelítette a 4,3 milliót, a munkajövedelmet helyettesítő társadalmi juttatásokra
való jogosultsági feltételek változásai miatt csak lassan csökken az álláskeresők száma és aránya. A
KSH adatai szerint Magyarországon a jövedelmi különbségek továbbra sem érik el az uniós
átlagot. Hazánkban a leggazdagabb jövedelmi ötöd átlagos jövedelme mintegy négyszerese a
legszegényebb ötödének (KSH)
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti roma integrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete,
hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi
felzárkózás
szempontjából
releváns
stratégiára,
így
a
gazdaságfejlesztéssel
és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási
elképzelésekre.

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, illetve a közmunkaprogramokban való részvételből. Az inaktív emberek között
nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott
munkaképességűek és a romák.
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Településünkön a Roma helyzet egyáltalán nem mondható kiemelkedő problémának. Az itt élő
romák beilleszkedtek, és ugyanolyan részben kiveszik részüket a mindennapokból és a munkából.
egyaránt. Iskolázottságukat tekintve 1-2 kivétellel minden a településünkön élő romának van
minimum szakiskolai végzettsége.

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
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A munkanélküliek száma alig változott a megfigyelt időszak alatt, ezen belül még mindig
magasabb a nők aránya.
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

A nyilvántartott álláskeresők száma kisebb kiugrások után ismét csökkenni kezdett, mely
tendencia minden iskolázottsági szinten érvényesült.
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c) közfoglalkoztatás

Településünkön a közfoglalkoztatás kezdeti sikerei után jelentős visszaesés mutatkozik a
közfoglalkoztatási programokban való részvétel terén. Ez részben annak tudható be, hogy a
közmunkaprogramban részt vettek sikeresen visszatértek a munka világába, és elhelyezkedtek a
versenyszférában, részben annak, hogy csökkent a közfoglalkoztatási program létszámkerete,
kevesebb fő alkalmazására van lehetőség. Önkormányzatunk mindazonáltal lehetőségeihez
mérten igyekszik maximálisan kihasználni a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, tudva, hogy
sok ember részére jelent ez, ha csak átmenetileg is, de valamilyen szinten megoldást a nehéz
helyzetére.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
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Térségünkben szerencsére egyre több beruházás valósul meg, bővül a lehetőség a
foglalkoztatásban való részvételre. Több cég is folyamatosan tart toborzásokat a térségünkben,
melyek a munkaügyi központon keresztül, de akár helyben is elérhetőek. Több nagyobb
munkáltató is céges buszok közlekedtetésével igyekszik megkönnyíteni a munkába járást
alkalmazottainak, melyet a munkába állók örömmel fogadnak és általában igénybe is vesznek.

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

Településünkre is jellemző, ahogy térségünkre, főleg a fiatalok körében, hogy az ország más
részein, vagy akár országhatáron kívül keresnek munkalehetőséget. Ennek a tendenciának a
visszafogására a munkaügyi központ lehetőséget biztosít különböző tanfolyamokon való
részvételre, hogy a térségben élők munkaerő-piaci esélyeit ezzel is növelni tudja, s egyúttal a
helyben felmerülő szakemberhiányt enyhíteni tudja, illetve megkönnyítse, hogy a fiatalok
megismerjék és megtapasztalják a helyi munkaerő-piaci lehetőségeket.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása

Az aktív korúak ellátása táblázatban a 2013-as kiugrás után csökkenő, majd a 2017-es évre újra növekvő
tendencia a jellemző.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön a hátrányos megkülönböztetés nincs jelen, nem jellemző.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
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A 2013-2015 közötti kiugró időszak után az ellátásokban részesülők száma csökkenő tendenciát
mutat egészen a 2017-es évig, mely köszönhető a növekvő munkavállalási kedvnek és a gazdasági
élet fellendülésének.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány
Nem releváns
b) szociális lakhatás
Nem releváns
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nem releváns
23

e) lakhatást segítő támogatások

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma csökkenő tendenciát mutat a vizsgált
időszakban, mely valószínűleg a lakónépesség jobb gazdasági helyzetének köszönhető.
f) eladósodottság
Szuhakálló területén nincs olyan család, vagy személy, mely olyan mértékű adósságot halmozott
volna fel, hogy az a lakhatását veszélyeztetné.
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Településünkön a szennyvízcsatorna-hálózat kivételével minden közmű kiépítésre került.
Reményeink szerint a közeljövőben lehetőségünk lesz csatlakozni a szennyvízcsatorna-hálózathoz,
amelyhez igyekszünk a megfelelő pályázati és egyéb forrásokat felkutatni.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Szuhakállóban és környékén nincsenek olyan területek, melyek a településtől elhatárolódva,
mégis a faluközpont közelében helyezkednének el.

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Nem releváns, településünkre nem jellemző.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Nem releváns. Településünkre nem jellemző.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A népesség szubjektíven megélt általános egészségi állapotában nem történtek markáns változások
a 2010–2017 közötti időszakban.
„Az ezredforduló óta az ezer lakosra jutó összes halálozás hazánkban alig változott – 2017-ben
13,5
volt –, miközben a női halálozás trendje emelkedő (2017-ben 13,2), a férfiaké pedig csökkenő
(2017-ben 13,7). 2010 óta – ellentétben az azt megelőző évekkel – minden évben több nő halt meg,
mint férfi, a halálozások ezer megfelelő neműre jutó száma azonban továbbra is a férfiaknál volt
magasabb. A halálozások több mint háromnegyedét daganatok (26%) és a keringési rendszer
betegségei (49%) okozták 2016-ban. A daganatok miatti halálozás százezer megfelelő neműre jutó
száma a férfiak – 392 (nők: 298) –, a keringési betegségeké a nők körében – 681 (férfiak: 596) – volt
magasabb. 50 év felett minden korcsoportban több férfi hal meg százezer megfelelő neműre vetítve
daganatokban és keringési betegségekben is.” ( Forrás: Ksh.hu)
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Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 védőnői ellátás
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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Nem releváns.
Az orvosi ellátáshoz való hozzáférésben nem, a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma először csökkenő, majd növekvő tendenciát mutatott, melynek oka az öregedő
lakónépesség és a romló egészségi állapot lehet.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Településünkön a házi orvos, a védőnő, és az egészségügyi dolgozók lelkiismeretesen végzett
munkájuk során nem csak a gyógyítást, de a megelőzés és egészségmegőrzés fontosságára való
felhívást és ennek széles körben való terjesztését tűzték ki céljaikként, fő célkitűzésük, hogy a
településen élő emberek minél egészségesebbek legyenek.
Ennek érdekében helyben is elérhetőek a tüdőszűrés és méhnyakrák-szűrés szolgáltatások. A
tüdőszűrést tüdőszűrő busz segítségével vehetik igénybe a település lakosai évente egy
alkalommal, míg a méhnyakrák-szűrés szolgáltatást a védőnő végzi, aki megszerezte az ehhez
szükséges képesítést, és számára az önkormányzat biztosította a szükséges technikai feltételeket és
eszközöket.
Bizonyos szűrések, és szakorvosi ellátás csak a vonzáskörzetben vehető igénybe. Ezen
szűrésekhez, orvosi ellátáshoz való hozzájutást segíti az önkormányzat az erre a célra is igénybe
vehető falubusz rendelkezésre bocsátásával.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs központ a település vonzáskörzetében, Kazincbarcikán elérhető a
lakosság számára.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A település oktatási intézményeiben a tanév során biztosítják a közétkeztetésben való részvételt,
ezen felül a nyári szünetben is a rászoruló gyermekek részére megoldott a nyári étkeztetés
biztosítása.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Településünkön nyitvatartási idővel rendelkező sportudvar biztosítja a sportolási lehetőséget, ahol
több focipálya és egy teniszpálya is várja a sportolni vágyó érdeklődőket. A település szeretné a
sportudvart tovább fejleszteni strandröplabda pályával, illetve egy szabadtéri fitneszpark
létesítésével. Ehhez az önkormányzat keresi a pályázati lehetőségeket, esetleges támogatókat.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Szociális Szolgáltató Központ, és a
Sajókazai Családsegítő munkatársaik biztosítanak az állampolgárok számára az egyenlő esélyű
hozzáférésért.
Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
idősek nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.

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.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben természetbeli juttatásokkal, és szociális juttatásokkal történik
meg.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei rendkívül sokszínűek, ilyenek például a lakóközösségek, munkahelyek,
önkormányzati intézmények, templomok, civil szervezetek.
Településünkön nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi élet, a közösségi színterek fellendítésére.
Ennek érdekében, falunapot, csatlakozunk a térségben működő kulturális rendezvénysorozathoz,
ünnepségeket szervezünk, ahol a lakosság kikapcsolódhat, új élményekhez juthat és kipihenheti a
hétköznapok fáradalmait.
Településünkön civil szervezetek, civil klubok is működnek, valamint az egyház is jelen van a
közösségi élet színterén.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön a közösségi együttműködés jó és az itt élő emberek egymáshoz való viszonya
baráti. Etnikai konfliktusokra nincs példa, az itt élő emberek jó kapcsolatot ápolnak egymással.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A településünkön élők szívesen vesznek részt önkéntes munkákban, jótékony szerveződésekhez
is örömmel csatlakoznak, szolidaritásuk figyelemre méltó. Figyelnek egymásra és készséggel,
segítenek bajba jutott társaikon, ajánlják fel munkájukat és idejüket a jó ügyek, akár a település
intézményeinek szépítése, akár egymás megsegítése érdekében.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön a 2014. október havi választások óta működik roma nemzetiségi önkormányzat.
A roma nemzetiségi önkormányzat célja, hogy minél jobban kihasználják a pályázati forrásokat a
településen élő roma nemzetiségű emberek érdekében végzett fejlesztések és széles körű
programok terén. További cél a település önkormányzatával jelenleg is tartó jó partneri viszony
fenntartása.
A roma nemzetiségi önkormányzat fő célcsoportja a gyermekek, kirándulásokat, mikulásnapi
ajándékosztást szerveznek, táboroztatásukhoz támogatást biztosítanak és igyekeznek
együttműködni nem csak az önkormányzattal, de a helyi oktatási intézményekkel is.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és romák fő problémája a képzetlenség és az elavult szakképesítések
mellett főleg szemléletbeli hozzáállásból fakad, mely egyfajta félelem a munka világába való
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visszailleszkedéstől, mivel kevés tapasztalatot szereztek ezen a téren, és szüleik sem tudnak ez
irányú ismereteik híján tanácsaikkal segíteni. Fejlesztési lehetőség lehet a probléma megoldására a
kisebbségi önkormányzat nagyobb szerepvállalása, pozitív példák bemutatása, a munka világába
való beilleszkedésben személyes, akár az egész folyamat végigkísérését jelentő segítség nyújtása,
illetve ismeretterjesztő, fejlesztő előadások szervezése, lebonyolítása. Munkahely látogatások,
pályaorientációs előadások lebonyolítása, szervezése.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munka világához való negatív hozzáállás,
félelem
Kevés munkahelyi tapasztalat

Nyílt napok, pályaorientációs előadások
szervezése
A fiatalok számára gyakorlati, gyakornoki
helyek felkutatása a kisebbségi önkormányzat
részéről támogatás
Iskolai ösztöndíjprogramokhoz való csatlakozás,
a tehetséges gyermekek támogatása

A mélyszegénységben élő gyermekek magas
veszélyeztetettségi szintje, a tanulásban való
leszakadása

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
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Nincs megfelelő mennyiségű adat a tendenciák felállításához.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma csökkenő tendenciát mutat,
melynek oka lehet a lakosság jobb gazdasági helyzete és a munkába állók számának növekvése.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Településünkön a törvényi szabályozásnak, és a helyi rendeleteknek megfelelően az arra jogosult
igénybejelentők támogatásban részesülnek.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Településünkön a törvényi szabályozásnak megfelelően a jogosult gyermekek kedvezményes
étkeztetése valósul meg.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkre nézve nem releváns.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Településünkön a jelenlegi ismereteink szerint nincsenek szegregált, telepszerű lakókörnyezetben
élő gyermekek.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

Nem releváns

Nem releváns, településünkön nem jellemző.
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d) gyermekjóléti alapellátás
Településünkön a gyermekjóléti alapellátást a Sajókazai Nappali Szociális Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat lája el. Ez az intézmény cselekszik és teszi meg a megfelelő lépéseket
krízishelyzetben, illetve szükség esetén a gyermekek védelembe vételét illetően is ez a szolgáltató
szervezet jár el és cselekszik.
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e) gyermekvédelem
Településünkön ezt a feladatot a Sajókazai Nappali Szociális Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata látja el.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzet esetén a fent nevezett Sajókazai Nappali Szociális Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat mellett a rendőrséget és a B.-A.-Z. GYV Központ és TEGYESZ Nagybarcai
Különleges Gyermekotthona intézményeket nevezzük meg, mint felelősen eljáró szerveket.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Településünkön a gyermekek az oktatási intézményekben megszervezett testnevelés órákon
mozognak rendszeresen, emellett igénybe vehetik a zárt és biztonságos sport udvart, melynek
meglátásunk szerint további bővítése szükséges, hogy gyermekeink minél szélesebb körű
lehetőségekkel rendelkezzenek a testmozgás és a szabadidő hasznos eltöltése terén. A sportolás
egészségmegőrző szerepének megismertetése, a rendszeres testmozgás megszerettetése is főleg az
intézmények keretein belül zajlik.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A település törvényi kötelezettségeinek ismeretében megszervezi és lebonyolítja a nyári ellátást,
keressük a lehetőséget népkonyha kialakítására. Konyhánk sikeres pályázatunk keretében
megújul.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Szuhakálló területén nincs ismeretünk ilyen jellegű eseményről

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Településünkre is egyre jellemzőbb, hogy a gyermekek a szabadidejük jó részét a lakásban,
számítógépek és elektronikus eszközök, játékok használatával töltik. Céljaink között szerepel,
hogy elősegítsük a mozgás, mint egészségfenntartó tevékenység, és élményeket nyújtó szabadidős
foglalkozás népszerűségének elterjesztését, népszerűsítését. Ehhez nagy segítséget jelentene, ha
megfelelő támogatást, pályázati forrást találnánk programjaink népszerűsítésére, rendezvények
szervezésére, illetve sportudvarunk további fejlesztésére, korszerűsítésére.
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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
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Az általános iskolai hallgatók száma csökkenő tendenciát mutat, melynek okai között szerepel a
belföldi elvándorlás, a népesség elöregedése, és hogy a településen élő iskoláskorúak közül egyre
több gyermeket a vonzáskörzetünkbe tartozó Kazincbarcika város iskoláiba íratnak be a szülők.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
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(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Az adott tanévben elindított általános iskolai osztályok száma sajnos csökkenő tendenciát mutat,
köszönhetően a csökkenő gyermekszámnak és annak az egyre erősödő szokásnak hogy több gyermeket a
szomszédos Kazincbarcika város iskoláiba íratnak be a szülők.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Intézményünkben nem tudunk ilyen esetről, településünkön nem releváns.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések

A csökkenő gyerekszámnak köszönhetően a 8. osztályt eredményesen befejező gyermekek száma
is jelentősen csökkenő tendenciát mutat a bázisévhez képest.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településünkön élő gyermekek évente részesülnek iskolakezdési támogatásban, melynek
összege 5000 Ft általános és középiskolások, 6000 Ft főiskolások részére. Szuhakálló elkötelezett a
továbbtanuló tehetséges fiatalok támogatásában, így minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica
ösztöndíj programhoz, mely a főiskolai tanulmányokat folytató, hátrányos helyzetű hallgatók
támogatását célozza meg.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egyre több magántanulói státuszt kérő
gyermek

A közösségben , az intézményi rendszerben rejlő
lehetőségek szélesebb körben való
megismertetése és népszerűsítése
A sportolás, mint egészségmegőrző és
élményeket adó tevékenység megszerettetése, új
sportok megismertetése

A gyermekek egyre több időt töltenek a négy
fal között számítógépeik és elektronikai
eszközeik használatával

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A munkanélküliek száma a nők körében is csökkenő tendenciát mutat, melynek okai között
üdvözölhetjük a bővülő munkaerő-piaci lehetőségeket, a munkahelyek számának növekedését, a
javuló munkavállalási kedvet és a „nők 40” programnak köszönhetően a nagymamák nagyobb
szerepvállalásának a családokban, főleg a gyermekfelügyelet területén.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Településünkön nem tudunk a kérdéskörre vonatkozó adattal szolgálni. Nem tudunk olyan
esetekről, amelyekben a foglalkoztatók hátrányos megkülönböztetéssel élnének a női
munkavállalók felé.
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 problémát jelent a kisgyermeket nevelő nők életében a bölcsőde hiánya. Helyben
nem működik bölcsőde, ez a szolgáltatás a vonzáskörzetben, Kazincbarcikán elérhető. A helyi
óvoda a legteljesebb mértékben igyekszik nyitvatartási rendjével segíteni a kisgyermekes szülők
életét.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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A családtervezés, anya-, és gyermekgondozás településünkön a védőnői hálózat szakmai
munkáján belül valósul meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben lévő anyákra és
családokra fokozott figyelmet fordítanak. A gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását
már várandós korban megkezdik a tanácsadások, családlátogatások és beszélgetések alkalmával.
Az igényelhető családtámogatási és szociális ellátások terén is felvilágosítást adnak és segítséget
nyújtanak az igényléshez szükséges dokumentumok kitöltésében.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az ilyen típusú erőszak a családban marad, a nőket, családokat ért erőszakos
cselekmények jó része még napjainkban is felderítetlen marad. Mindazonáltal fontos, hogy a
családon belüli erőszakot elszenvedett nők tisztában legyenek a lehetőségeikkel, tudják hova,
kihez fordulhatnak. Településünkön a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások, a védőnői
hálózat, a családsegítő szolgálat, a rendőri segítség mind elérhető a bántalmazást elszenvedett nők
számára.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Településünk 50 km-es körzetében egy anyaotthon nyújt segítséget a rászoruló leányanyáknak és
kisgyermekes édesanyáknak krízishelyzet esetén Nagybarcán.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Ahogy a családokban, településünk életében is fontos és jelentős szerepet töltenek be a nők. Az
óvoda vezetésében, a képviselő-testület tagjaiként, nyugdíjas klub vezetőiként, a szülői
munkaközösségekben és önkéntes segítőkként egyaránt találkozhatunk velük.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A kisgyermekes, és a gyermeküket egyedül nevelő anyukák helyzete még mindig sokkal
nehezebb a munkába állás terén, Ugyanez a hátrányos helyzet jellemző a 45 év feletti nőkre is.
Mindazonáltal a társadalmi és munkaerő-piaci változásoknak köszönhetően egyre több nő tér
vissza a munka világába. Jellemző probléma a mai nők életében a leterheltség, a munkahely és a
családban, háztartásban betöltött feladatok egyre inkább igénybe veszik a nőket, kevés a
szabadidejük, időbeosztásuk zsúfolt, egyensúlyoznak a munka és a család között, ez jelentősen
igénybe veszi őket mind fizikailag, mind mentálisan, nincs hely és idő a feltöltődésre.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A nők, különösen a kisgyermekes és
gyermeküket egyedül nevelő anyák hátrányos
munkaerő-piaci helyzete
Leterheltség, nem elég hatékony időbeosztás,
mentális és fizikai igénybevétel

fejlesztési lehetőségek
Családbarát munkahelyek kialakítása és
felkutatása a munkaügyi központ segítségével,
támogatás családbarát munkahelyeknek
Lehetőség teremtése helyben a nők
kikapcsolódásához, szabadtéri edzőpark
kialakításával, előadások szervezése idő és
pénzbeosztás területén

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
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A 65 évesnél idősebbek, s ennél fogva a nyugellátásban részesülők száma is csökkenő tendenciát
mutat a népességfogyásnak köszönhetően.
Az időskorúak családi állapotában a kor előrehaladtával fokozatosan csökkenő tendenciát mutat a
házasok, és növekvőt az özvegyek aránya. Az évek múlásával az időskorúak életében egyre inkább
megfigyelhető az egészségi állapot hanyatlása, megjelennek a különböző időskori betegségek, úgy
mint a daganatos megbetegedések, a szív és érrendszeri problémák, keringési zavarok, ízületi
elváltozások, hanyatló mentális állapot, demencia. Mindezen egészségügyi problémák mellett
előfordulnak mentális problémák, depresszió, elmagányosodás.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
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Az időskorúak járadékában részesülők száma növekvő tendenciát mutat, melynek oka a lakosság
összetételében keresendő, az egyre elöregedő társadalom jelenti itt is a fő okot.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Településünkön az idősek nyugdíjas klubba, könyvtárba járhatnak, ahol igény esetén a
számítógép kezelésével és az internet használatával ismerkedhetnek a helyi könyvtáros
segítségével. A nyugdíjas klub keretein belül kirándulásokat szerveznek, a település
rendezvényein műsorok előadásával aktívan részt vesznek, kézimunkáikból kiállítást szerveznek.
Kapcsolatot tartanak fenn a környékbeli települések hasonló jellegű klubjaival és civil
szerveződéseivel is. A klub működését az önkormányzat maximálisan támogatja, és igyekszik
minden segítséget megadni.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
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Az 55 év feletti munkanélküliek számában összességében növekvő tendencia figyelhető meg
melynek oka lehet a folyamatosan elöregedő társadalmi összetétel és az elavuló szakképesítések is.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek életkoruknak és egészségi állapotuknak köszönhetően nehezebben jutnak el a
szakorvosi rendelésekre, vizsgálatokra. Településünkön a szakorvosi rendelésekre, vizsgálatokra
való bejutás megkönnyítése érdekében az önkormányzat a vizsgálatokra beutalt időskorúak
szállításában nyújt segítséget, az önkormányzati kisbusz rendelkezésre bocsátásával.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A közművelődési intézmények és települési könyvtárak számában nem történt változás, míg a
könyvtár leltári állományának számában folyamatos növekedés figyelhető meg, köszönhetően a
település
folyamatos,
minden
évben
történő
beszerzéseinek,
vásárlásainak.
A
dokumentumállomány bővítése során maximálisan figyelemmel kísérjük az egyes korcsoportok,
úgy a gyermekek, középkorúak és idősek igényeit is, hogy a mennyiség mellett megfelelő
minőségi kínálat álljon a település lakosságának rendelkezésére.

c) idősek informatikai jártassága
Településünk célja, hogy minél több idős ember szerezzen informatikai jártasságot,
megkönnyítve ezzel a kapcsolattartás ezen formájának elsajátítását. Erre a helyi könyvtárban van
lehetőség, illetve nagyobb számú igény felmerülése esetén a kazincbarcikai könyvtár
szervezésében csoportos foglalkozás helyben történő lebonyolítása lehet a megoldás. Utóbbi
személyi és tárgyi feltételeit az Egressy Béni Könyvtár biztosítja.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi,
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a kerület minden állampolgára részére
biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Településünkön a
szolgáltatások köre rendkívül színes képet mutat. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező
feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is biztosít.
Az idős ellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep
jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi és magán szervezetek is több szociális intézményt
hoztak létre és működtetnek.
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Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás
érzése.
A helyi önkormányzat évente megszervezi és lebonyolítja az Idősek estje elnevezésű programot,
ahol a település 65 év feletti lakosait látja vendégül, a helyi óvoda és iskola bekapcsolódásával,
akik színvonalas műsorral kedveskednek a 60 év fölötti vendégeknek, támogatja a helyi nyugdíjas
klub működését.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elmagányosodás, társadalmi inaktivitás,
elzárkózás

A helyi nyugdíjas klub szélesebb körben való
megismertetése, foglalkozások szervezése, házi
segítségnyújtási szolgáltatás bővítése, igények
felmérése
Az intézményekkel való kapcsolat kiépítése és
fejlesztése, közös programok szervezése

Generációk közötti különbségek

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Az 1998. évi XXVI. törvény 4. § kimondja: fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy
véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős
akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza
vagy gátolja;
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Településünk vonatkozásában nem rendelkezünk olyan értékelhető statisztikai adatokkal,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek
a mindennapi élet során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi
ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a
szórakozás területén is.
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján szándékozunk szervezni.
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)

Nem releváns
A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők számának változásában
negatív, tehát csökkenő tendencia figyelhető meg, melynek oka valószínűleg a munkaerő-piaci
változásokban keresendő, vagyis, hogy a munkáltatók szívesebben foglalkoztatnak megváltozott
munkaképességű munkavállalókat, illetve a törvényi szabályozás megváltozásában.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön nem áll rendelkezése ilyen jellegű adat, így csak következtethetünk ezen jellegű
probléma fennállására.
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A szakirodalomban rendelkezésre álló információk alapján látható, hogy ez a társadalmi réteg
rendkívül kiszolgáltatott a munkaerő-piacon. Szerencsére egyre szélesebb körben válnak
elérhetővé térségünkben is munkahelyek a megváltozott munkaképességű emberek számára, így
az elhelyezkedési esélyeik javuló tendenciát mutatnak.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Településünkön a fogyatékkal rendelkező emberek száma igen alacsony, ellátásukat családtagjaik
biztosítják, de vannak köztük olyanok is, akik testileg egészségesek, így saját magukat képesek
ellátni, felügyelet alatt.

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
Az akadálymentesítés a településen az összes középületben - az óvoda kivételével - megoldott. Az
óvoda esetében pályázati források bevonása szükséges a megfelelő anyagi feltételek biztosítására.
Az önkormányzat részéről folyamatos monitorozás alatt áll a lehetőségek felkutatása.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Településünkön igyekszünk a fogyatékkal élőknek egyenlő lehetőségeket biztosítani, ennek
érdekében folyamatosan figyeljük a fejlesztési lehetőségeket és a felmerülő igényeket.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Településünkön csaknem az összes közintézmény akadálymentesített, céljaink között szerepel,
hogy a jövőben minden oktatási és közintézményünk megjeleljen az akadálymentesítés
szabályainak.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
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Ezen szolgáltatások terén még további fejlesztésekre van szükség.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Településünkre nézve nem releváns
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünkön pozitívumként könyveljük el, hogy az összes rendezvényünk, rendezvényeink
helyszínei a parkosított területeket is beleértve könnyen megközelíthetőek. Önkormányzatunk
rendszeresen felméri az esetleges egyedi kéréseket, és felmerülő igény esetén segíti a
rendezvényekre, a rendezvények helyszíneire való eljutást.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A településen nem minden közintézmény van
teljes mértékben akadálymentesítve

Akadálymentesítés befejezése, ehhez kapcsolódó
pályázati lehetőségek, források felkutatása

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
Az önkormányzati döntések előkészítésébe bevonjuk a szervezeteket. A civil szervezetek
függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk.
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.)
Településünkön több civil szervezet, szerveződés is jelen van, ezek a következők:
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Esélyegyenlőséget a Falusi Kisdiákoknak Alapítvány
Levegőt, Mozgást, Egészséget Gyermekeinknek Alapítvány
Szuhakállói Polgárőr Egyesület
Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület
Szuhakállói Nefelejcs Nyugdíjas Klub

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Településünkön a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a helyi civil szervezetekkel,
szerveződésekkel és az egyházzal közösen azon munkálkodunk fáradalmat nem ismerve, hogy a
lakosság számára élhetőbb és minél szebb környezetet biztosítsunk. Tevékenységünk során
programjaink szervezésébe, lebonyolításának segítésébe bevonjuk az egyházat és a civil
szervezeteket egyaránt.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Településünk igyekszik a térség életében aktívan részt venni, több társulás tagja, jó kapcsolatot
épített ki és ápol a környező településekkel. Több programot közös szervezésben bonyolítottunk le
a környező települések valamelyikével, és ezt az együttműködést, valamint, hogy egymás
programjait kölcsönösen meglátogassuk a jövőben is folytatni szándékozunk, egyre szélesebb
körben kiterjesztve az együttműködést.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, részt vesz az esélyegyenlőség
megteremtésének és érvényesítésének folyamatában programok szervezésével és maximálisan
igyekszünk együttműködni a település lakóinak érdekében.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A civil szervezetek segítenek szélesebb körben megismertetni a programjainkat, minél több
társadalmi réteget bevonva a helyi közösségi élet eseményeibe.

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

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
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szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen, és szomszédságában dolgozó
szociális, egészségügyi, gyermekjóléti szakemberek, és a Roma Kisebbségi önkormányzat
dolgozói, valamit a célcsoportok élére kijelölt emberek. A kapcsolatot az egyes esélyegyenlőségi
csoportokkal online és telefonon tartottuk. A felmerülő problémákat többször személyes
találkozások során próbáltuk feltárni, és a megfelelő megoldást keresni rájuk.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

Településünk havi rendszerességgel szervez közmeghallgatást, ahol a lakók problémáikat,
észrevételeiket elmondhatják, és együtt megoldást keresünk azokra. A hep készültét folyamatosan
végig követték a település lakói így észrevételeiket a közmeghallgatás során felvethették.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részleteiA helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A munka világához való negatív
hozzáállás, félelem

Nyílt napok, pályaorientációs előadások
szervezése
gyakorlati, gyakornoki helyek
felkutatása a kisebbségi önkormányzat
részéről támogatás
Iskolai ösztöndíjprogramokhoz való
csatlakozás, a tehetséges gyermekek
támogatása
A közösségben , az intézményi
rendszerben rejlő lehetőségek szélesebb
körben való megismertetése és
népszerűsítése
A sportolás, mint egészségmegőrző és
élményeket adó tevékenység
megszerettetése, új sportok bemutatása

Kevés munkahelyi tapasztalat
A mélyszegénységben élő gyermekek
magas veszélyeztetettségi szintje, a
tanulásban való leszakadása
Egyre több magántanulói státuszt kérő
gyermek

Gyermekek
A gyermekek egyre több időt töltenek a
négy fal között számítógépeik és
elektronikai eszközeik használatával

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők
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Leterheltség, nem elég hatékony
időbeosztás, mentális és fizikai
igénybevétel

Elmagányosodás, társadalmi inaktivitás,
elzárkózás
A településen nem minden
közintézmény van teljes mértékben
akadálymentesítve

Lehetőség teremtése helyben a nők
kikapcsolódásához, szabadtéri edzőpark
kialakításával, előadások szervezése idő
és pénzbeosztás területén
A helyi nyugdíjas klub szélesebb körben
való megismertetése, foglalkozások
szervezése, házi segítségnyújtási
szolgáltatás bővítése, igények felmérése
Akadálymentesítés befejezése, ehhez
kapcsolódó pályázati lehetőségek,
források felkutatása

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
Munkaerő-piacra való visszatérés
és/vagy
segítése
mélyszegényVár a munka világa
ségben élők
Több idő eltöltése a szabadban, sportok
népszerűsítése, közösségi szemlélet,
Gyermekek
együttműködési készség fejlesztése
Mozgásban az élet!
Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

Munkaügyi Központ, RNÖ ,
polgármester

Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok
Tagóvoda,
Önkormányzat, családsegítő,
védőnő
polgármester
Önkormányzat,
Szuhakállói
Nefelejcs
Elmagányosodás mérséklése, közösségi
Nyugdíjas Klub, könyvtáros, házi gondozó
élet fellendítése, programok szervezése
szolgálat
Közösségben az erő
polgármester
A nők leterheltségének csökkentése, a
Önkormányzat, védőnő, független előadók,
sport, mint feltöltődési lehetőség
könyvtáros, családsegítő
megismertetése, időbeosztási tanácsok
Legyen erőd - legyen időd!
A fogyatékkal élők számára
esélyegyenlőség biztosítása
Akadálymentesítés

polgármester
az
Önkormányzat,
polgármester

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák integrálódnak és a társadalom teljes jogú, aktív, a
közösségért tenni akaró részeivé válnak.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkóznak és megszűnnek a létminimum
alatt élni.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges életmódra való nevelését, közösségi élet iránti
igényük erősítését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára, elmagányosodásuk mérséklésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy a leterheltség csökkenjen, az egészséges életmód
eszközei elérhetőek legyenek települési szinten is.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők teljes körű részévé váljanak a társadalomnak.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Vár a munka világa
A munkához való negatív hozzáállás, a kevés munkatapasztalat elrettenti
az embereket a munkaerő-piacra való visszatéréstől
R.: felmérni és behatárolni az érintett csoportok létszámát, igényeit
K.: képzések, gyakorlati helyek, pályaorientációs előadások felkutatása,
szervezése.
H.: a munka világába minél nagyobb számban visszatérő, megfelelően
képzett munkaerő generálása
Adatgyűjtés, lehetőségek felmérése, előadások szervezése, támogatók
felkutatása, együttműködés a munkaügyi központtal, a munkaerő-piac
szereplőivel, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Résztvevők és
felelős

Munkaügyi központ, Roma
Önkormányzat, polgármester

Nemzetiségi

Önkormányzat,

Községi

Partnerek

Vonzáskörzetben lévő munkáltatók, gyáregységek, képző intézmények
R.:
2019. október 19-

Határidő(k)
pontokba szedve

K.:
2021. november 27.
H.:
2023. november 27.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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Munkanélküliségi mutatók csökkenése, segélyben részesülők számának
csökkenő tendenciája

Kevés résztvevő, a gyáregységek leterheltsége, kevés szakember
rendelkezésre állása
megfelelő szakemberek, együttműködő partnerek képzése, felkutatása
Pályázati, személyi, anyagi

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Mozgásban az élet!
A gyermekek túl sok időt töltenek a négy fal között, elektronikus eszközök
használatával sportolás, szabadtéri tevékenységek helyett
R.: felmérni az igényeket, lehetséges résztvevők számát, kínálkozó
lehetőségeket
K.: minél többféle szabadtéri sportolási és egyéb lehetőség biztosítása,
eszközök beszerzése, területek kialakítása, szakemberek, kivitelezők
felkutatása, bevonása
H.: a sport mint szabadidős tevékenység népszerűségének növekedése,
egészséges életmód elterjedése,
Adatgyűjtés, lehetőségek felmérése, előadások szervezése, támogatók
felkutatása, együttműködés a munkaügyi központtal, a munkaerő-piac
szereplőivel, Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Résztvevők és
felelős

Gárdonyi Géza Tagiskola, Zöld Titkok Kastély Tagóvoda, Községi
Önkormányzat, védőnő, polgármester

Partnerek

Vonzáskörzetben lévő sportklubok, sport iskolák, sportolók és edzők,
testnevelő tanárok, életmód tanácsadók
R.:
2019. október 19-

Határidő(k)
pontokba szedve

K.:
2021. november 27.
H.:
2023. november 27.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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A gyermekek körében csökken a négy fal közt eltöltött idő, és ezzel
egyenes arányban növekszik a szabadtéri tevékenységekkel, sportolással
töltött idő. Egyre több gyermek veszi igénybe a település által kínált
sportolási lehetőségeket.

Kevés kiírt pályázat, kevés kapacitás a sportklubok és szakemberek terén
Pályázati, személyi, anyagi

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Legyen erőd – Legyen időd!
A nők leterheltek, otthoni és munkahelyi feladataik között kevés idejük
marad magukra, az egészséges életmódra, sportra. Jobb időbeosztási
technikákra van szükségük.
R.: Felmérni a felmerülő igényeket lehetőségeket
K.: Szakértők előadók felkutatása, bevonása a projektbe, előadások
szervezése, több sportolási lehetőség, edzőpark kialakítása
H.: A nők körében hosszútávon fenntartani az érdeklődést az egészséges
életmód, a sport és mozgás, mint feltöltődési, kikapcsolódási lehetőség
elterjesztése
Adatgyűjtés, lehetőségek felmérése, pályázati lehetőségek, támogatók
felkutatása, szakemberek, előadók felkérése, bevonása, előadások,
programok szervezése.

Résztvevők és
felelős

Községi Önkormányzat, , védőnő, családsegítő, könyvtáros, polgármester

Partnerek

Életmód tanácsadó és edző szakemberek, sportolók, vonzáskörzetbe
tartozó sport létesítmények
R.:
2019. október 19-

Határidő(k)
pontokba szedve

K.:
2021. november 27.
H.:
2023. november 27.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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A nők elégedettebbek, a programokban aktívan részt vesznek, a sportolási
lehetőségeket kihasználják.

Pályázati lehetőségek, források hiánya, kevés mértékű érdeklődés
Pályázati, személyi, anyagi

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Közösségben az erő
Fokozódó elmagányosodás, a közösségi életben való inaktivitás az idősek
körében
R.: Felmérni az igényeket, lehetőségeket
K.: A helyi nyugdíjas klub tevékenységének támogatása, programok,
kirándulások szervezése
H.: A civil szervezetek, szerveződések, korosztályok közötti
együttműködés erősítése, a közösségi életbe minél inkább bevonva az
idősebb korosztály tagjait is
Adatgyűjtés, igények felmérése, résztvevők számának bővítése, programok
szervezése

Résztvevők és
felelős

Községi Önkormányzat, helyi nyugdíjas klub, házi segítségnyújtás
szolgálat, családsegítő, könyvtáros, polgármester

Partnerek

Vonzáskörzetben lévő nyugdíjas klubok, civil szerveződések
R.:
2019. október 19-

Határidő(k)
pontokba szedve

K.:
2021. november 27.
H.:
2023. november 27.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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Az idősek növekvő létszámban vesznek részt a megrendezett
programokon, a helyi nyugdíjas klub taglétszáma bővül, programjaik
növekvő számban kerülnek megrendezésre

Anyagi és személyi erőforrások hiánya, kevés érdeklődés
Pályázati, személyi, anyagi

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Akadálymentesítés
A településen még
akadálymentesítve

nincs

minden

intézmény

teljes

mértékben

R.: Felmérni az adott épületek átalakításának anyag és pénzügyi forrás
szükségleteit,
K.: Pályázati lehetőségek felkutatása, források előteremtése,
H.: Az akadálymentesítést egyre több épületre és közösségi színtérre
kiterjeszteni

Adatgyűjtés, pályázati források, lehetőségek felkutatása, szakemberek,
kivitelezők bevonása

Résztvevők és
felelős

Községi Önkormányzat, polgármester

Partnerek

Pályázatíró cégek, kivitelezésért felelős cégek, szakemberek
R.:
2019. október 19.

Határidő(k)
pontokba szedve

K.:
2021. november 27.
H.:
2023. november 27.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások
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Az akadálymentesített épületek, színterek száma nő

Pályázati forrás, pénzügyi eszközök hiánya, személyi, tárgyi feltételek
elégtelen megléte
Pályázati, személyi, anyagi

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Vár a munka A munkához R.: felmérni és
világa
való
negatív behatárolni az
hozzáállás, a érintett
csoportok
kevés
munkatapaszta létszámát,
lat elrettenti az igényeit
embereket
a K.: képzések,
gyakorlati
munkaerőpiacra
való helyek,
pályaorientáci
visszatéréstől
ós előadások
felkutatása,
szervezése.
H.: a munka
világába minél
nagyobb
számban
visszatérő,
megfelelően
képzett
munkaerő
generálása

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

Adatgyűjtés,
polgármester
lehetőségek
felmérése,
előadások
szervezése,
támogatók
felkutatása,
együttműködé
s a munkaügyi
központtal, a
munkaerő-piac
szereplőivel,
Roma
Nemzetiségi
Önkormányza
ttal

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

R.:

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho
z szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Munkanélkülis Pályázati,
mutatók személyi,
október égi
csökkenése,
anyagi
segélyben
részesülők
számának
K.:
csökkenő
2021.
tendenciája
november 27.
2019.
19.

H.:
2023.
november 27.

Folyamatos

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Mozgásban az A gyermekek
túl sok időt
élet!
töltenek a négy
fal
között,
elektronikus
eszközök
használatával
sportolás,
szabadtéri
tevékenységek
helyett

R.: felmérni és
behatárolni az
érintett
csoportok
létszámát,
igényeit
K.: képzések,
gyakorlati
helyek,
pályaorientáci
ós előadások
felkutatása,
szervezése.
H.: a munka
világába minél
nagyobb
számban
visszatérő,
megfelelően
képzett
munkaerő
generálása

Adatgyűjtés,
lehetőségek
felmérése,
pályázati
lehetőségek
folyamatos
figyelése,
szakemberek,
sportklubok
bevonása

polgármester

R.:

A gyermekek Pályázati,
személyi,
október körében
csökken a négy anyagi
fal
közt
eltöltött idő, és
ezzel egyenes
K.:
arányban
2021.
növekszik
a
november 27.
szabadtéri
tevékenységek
kel,
sportolással
H.:
töltött
idő.
2023.
Egyre
több
november 27.
gyermek veszi
igénybe
a
település által
kínált
sportolási
lehetőségeket.
2019.
19.

Folyamatos

III. A nők esélyegyenlősége
1

nők
Legyen erőd – A
leterheltek,
Legyen időd!
otthoni
és
munkahelyi
feladataik
között
kevés
idejük marad
magukra,
az
egészséges
életmódra,
sportra, jobb
időbeosztásra
van
szükségük.

R.: Felmérni a
felmerülő
igényeket
lehetőségeket
K.: Szakértők
előadók
felkutatása,
bevonása
a
projektbe,
előadások
szervezése,
több sportolási
lehetőség,
edzőpark
kialakítása
H.:
A
nők
körében
hosszútávon
fenntartani az
érdeklődést az
egészséges
életmód,
a
sport
és
mozgás, mint
feltöltődési,
kikapcsolódási
lehetőség
elterjesztése

Adatgyűjtés,
lehetőségek
felmérése,
pályázati
lehetőségek,
támogatók
felkutatása,
szakemberek,
előadók
felkérése,
bevonása,
előadások,
programok
szervezése.

polgármester

R.:

A
nők Pályázati,
október elégedettebbek személyi,
,
a anyagi
programokban
aktívan részt
vesznek,
a
K.:
sportolási
2021.
lehetőségeket
november 27.
kihasználják.
2019.
19.

H.:
2023.
november 27.

Folyamatos

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Közösségben
az erő

Fokozódó
elmagányosod
ás, a közösségi
életben
való
inaktivitás az
idősek körében

R.: Felmérni az
igényeket,
lehetőségeket
K.: A helyi
nyugdíjas klub
tevékenységén
ek támogatása,
programok,
kirándulások
szervezése
H.: A civil
szervezetek,
szerveződések,
korosztályok
közötti
együttműködé
s erősítése, a
közösségi
életbe
minél
inkább
bevonva
az
idősebb
korosztály
tagjait is

Adatgyűjtés,
igények
felmérése,
résztvevők
számának
bővítése,
programok
szervezése

polgármester

R.:

Az
idősek Pályázati,
személyi,
október növekvő
létszámban
anyagi
vesznek részt a
megrendezett
programokon,
K.:
a
helyi
2021.
nyugdíjas klub
november 27.
taglétszáma
bővül,
programjaik
növekvő
H.:
számban
2023.
kerülnek
november 27.
megrendezésre
2019.
19.

Folyamatos

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymente
sítés

A településen
még
nincs
minden
intézmény
teljes
mértékben
akadálymentes
ítve

R.: Felmérni az
adott épületek
átalakításának
anyag
és
pénzügyi
forrás
szükségleteit,
K.:
Pályázati
lehetőségek
felkutatása,
források
előteremtése,
H.:
Az
akadálymentes
ítést egyre több
épületre
és
közösségi
színtérre
kiterjeszteni

Adatgyűjtés,
pályázati
források,
lehetőségek
felkutatása,
szakemberek,
kivitelezők
bevonása

polgármester

R.:
2019.
19.

Az
Pályázati,
október akadálymentes személyi,
ített épületek, anyagi
színterek
száma nő

K.:
2021.
november 27.

H.:
2023.
november 27.

Folyamatos

3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

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

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

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

-

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.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Szuhakálló község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Szuhakálló község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú
határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető)

NÉV3

2

HEP részei4

Aláírás5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE
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RÉTE
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett,
támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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