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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, Kenézlő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal öszszehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése
során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Törvényi szabályozás
Magyarországon az egyenlő bánásmód követelménye több szinten fogalmazódik meg, melynek első szintje Magyarország Alaptörvénye, mely kimondja, hogy az emberi és állampolgári
jogok mindenkit egyenlő mértékben illetnek meg, különbségtétel nélkül, így az Alaptörvényben felsorolt szempontok (faj, nem, bőrszín, vallás, nyelv… nyitva hagyva a felsorolást) alapján tilos a diszkrimináció. Az Alaptörvény utal pozitív diszkriminációs megoldásokra is, tiltja
a hátrányos megkülönböztetést.
Emellett több hatályos jogszabály ad részletes útmutatást az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdítás követelményének értelmezéséhez és megvalósításához, melyek tükrében érdemes a komplex esélyegyenlőséget vizsgálni Kenézlő településen.








1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán
elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről
 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról kiemelkedik a jogrendszer adta szabályozások sorában. A 2003-ban elfogadott
esélyegyenlőségi törvény egy átfogó és részletes áttekintés, amelynek célja az Európai
Unió joganyagával való összhang megteremtése, de túl is mutat az európai szabályozáson. A törvény általános szabályozásokat tartalmaz, illetve külön fejezetben foglalkozik a foglalkoztatás, oktatás, szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az
egészségügyi ellátás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetéssel is.
 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
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 96/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról
 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és
nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról
 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet az országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a
szakértő működéséről
 120/2010. (IV.16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjairól
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 771/2006/EK határozata (2006. május
17.) az „Esélyegyenlőség mindenki számára” európai évéről (2007) – az igazságos társadalom irányában. A 2007 - Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év célkitűzése az volt, hogy az európai társadalom figyelmét az igazságos és összetartó, vagyis
a mindenki számára egyenlő esélyeket biztosító társadalom előnyeire irányítsa. Ez
megköveteli a társadalmi érvényesülést gátló akadályok elmozdítását, valamint egy
olyan légkör kialakítását, melyben Európa sokféleségére a társadalmi gazdasági életerő forrásaként tekintenek.
A település bemutatása
Kenézlő község a Szlovák-Magyar országhatár északkeleti részén, a Bodrogköz csücskében, a Tisza-Bodrog folyó ölelésében meghúzódó 1386 főt számláló település, Sárospataktól 20 km-re, Tokajtól 6 km-re fekszik. Mi, akik itt élünk, ezer szállal kötődünk a vadregényes tájhoz, a különlegesen szép környezethez, községünk hagyományaihoz, kultúrtörténeti
értékeihez.
Az elmúlt 20 évben nagy változások történtek a falu életében. Felújítások, parkok, építkezések jelezték a fejlődést, a tenni akarást. Ma az idelátogatót öröm tölti el a fejlődés láttán.
Különleges élmény a Görögkatolikus templom ikonosztáza. A természetet kedvelő turistákat a környék gazdag növény és állatvilága ejti ámulatba.
Adatok
Rang: Község
Irányítószám: 3955
Telefon körzetszám: 47
Régió: Észak-Magyarország
Közeli Települések:
Balsa (4 km) Viss (3 km)
Szabolcs (6 km)
Tímár (8 km) Gávavencsellő (6 km)
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Zalkod (7 km) Nyíregyháza (30 km)
Rakamaz (10 km) Sárospatak (20 km)
Belterület: 189,6 ha
Külterület: 2.104,8 ha
Kenézlőn napjainkra kiépült a község teljes infrastruktúrája. Villany-, víz-, gázvezeték,
szennyvízcsatorna, és telefonhálózat teszi komfortosabbá életünket, teljes a mobilhálózat lefedettség. A kommunális hulladékszállítás központilag megoldott, 3 szelektív hulladékgyűjtő sziget került elhelyezésre a faluban.
A községben jól felszerelt intézmények és szolgáltatók működnek: körzeti általános iskola,
óvoda, faluház, könyvtár, orvosi rendelő, gyógyszertár, posta, takarékszövetkezet.
Szilárd burkolatú belterületi úthálózat hossza: 11,844 km
Kenézlő község története:
Kenézlő község a Szlovák-Magyar országhatár északkeleti részén a Bodrogközben, a TiszaBodrog folyó között fekszik.
Honfoglaláskori település, természeti adottságai miatt egyike volt a honfoglaló magyarok
által legkorábban megszállt területeknek. Ezt bizonyítják az 1913-ban talált és 1913-1930
között feltárt honfoglaláskori leletek, melyek a nyíregyházi Jósa András Múzeumban tekinthetők meg.
A honfoglalók a község mai helyén települtek le, a település területe állandóan gyarapodott.
A múlt századi folyamszabályozás előtt a terület egy része vizes mocsaras volt. A mai település szerkezete a XIII.-XIV. században alakult ki, megtörtént a Tisza folyó szabályozása, a
mocsarak lápok teljesen eltűntek.
Mint sok település közelében nagybirtokok voltak, így Kenézlőn is, mely befolyásolta a község gazdasági, társadalmi, szociális helyzetét, a lakosság foglalkozását, összetételét.
A lakosság fő megélhetését a mezőgazdaság és az állattenyésztés biztosította.
A növényi táplálékban és vízben gazdag rétek legelők kedvező feltételeket teremtettek az
állattartás számára, a változatos talajféleségek lehetővé tették, hogy szinte minden gazdasági növényt meg lehessen termelni.
A község neve az idők folyamán az alábbi változásokon ment keresztül: 1239-ben már IV.
Béla király idejében fellelhető a település neve Keleznei elnevezéssel, majd 1312-ben
Keleznő, 1410-ben Felkeleznő, 1585ben Keleznő, l773-ban Kenizlő, 1900-ban Kenyizlő,
1930-tól pedig Kenézlő.
A község címere: Álló, háromszögletű, vörös színű katonai pajzs, egy-egy, a bal és a jobb
felső sarokból kiinduló, a pajzstalpnál megszakadó, fekete színű harántpólyával, amelyek
ezüst mezőket határolnak. A pajzs közepén kék színű hullámpólya látható, míg a pajzsfőben
egy háromlombú, vörös és kék ékkövekkel díszített, nyitott arany korona lebeg. A pajzs
alatt egy szalag foglal helyet, amely jelmondatként tartalmazza a KENÉZLŐ községnevet.
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Kenézlő fekvése
Kenézlő, Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén a Bodrogközben, a Tisza-Bodrog folyó között fekszik, Miskolctól 90 km-re, Sárospataktól, valamint Tokajtól egyaránt 20 kmre.
Kenézlő megközelíthetősége
Közúton Kenézlő az alábbi útvonalakon haladva közelíthető meg:
Miskolctól a 37-es főúton, Sárospatakon keresztül; Tokaj felől Balsán át a réven keresztül:
1. Miskolc-Szerencs-Sárospatak-Kenézlő
A település a Miskolc-Sátoraljaújhely viszonylatú 37-es főútról jobbra letérve Sárospatak
városon át a Bodrog hídon átkelve Apróhomok és Rózsás-tanyát érintve közelíthető meg.
(Miskolc-Kenézlő: 90km)
2. Miskolc-Szerencs-Tokaj-Sárospatak-Kenézlő

Különleges földrajzi élményben gazdag útvonalon is megközelíthető a település: Miskolc
(37-es
főút),
Felsőzsolca-Gesztely-Hernádkak-Szerencs-Bodrogkisfalud
(38)Bodrogkeresztúr-Tokaj (38) BodrogkeresztúrBodrogkisfalud (37) Szegi-SzegilongVámosújfalu-Sárazsadány-Bodrogolaszi-Sárospatak- Apróhomok- Rózsás-tanya-Kenézlő.
(Miskolc-Tokaj-Kenézlő: 109 km)
3. Miskolc-Szerencs-Tokaj-Rakamaz-Kenézlő

Legrövidebb út, de látványosságban szintén gazdag a következő útvonal: MiskolcSzerencs-Tokaj (TiszaBodrog találkozásának hídján átkelve) Rakamaz-Tímár-Balsakompon utazva-Kenézlő (Miskolc-Kenézlő: 75 km).
Földrajzi jellemzők
Kenézlő a Bodrogköz Bodrogzugának, a Tisza és Bodrog ölelésében meghúzódó település.
Megközelítőleg háromszög alakú sík terület. Észak-nyugaton a Zemplén-hegység vulkanikus kúpjai határolják, délen a Nyírség folytatásának tekinthető. Ez a terület az Alföld
legészakibb nyúlványa. Mint egy sziget elkülönül a Bodrogköz többi részétől. Lápos réti talaj a jellemző, valamint humuszban szegény öntéstalaj. A buckák felét löszös homok borítja.
Éghajlata kedvező, nem szélsőséges, klímabeosztás szerint a mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, hideg telű területek közé tartozik. Nyara mérsékelten meleg.
Az éghajlat növények és állatok tartására, mezőgazdasági növények termelésére ideális.
Nyáron a tavak szemgyönyörködtető látványt nyújtanak, ekkor nyílik a fehér tündérrózsa,
úszó békaszőlő, tündérfátyol, rucaöröm és az apró békalencse. Üde mocsárrétek tarkítják a
tájat, díszük a Tisza-parti margitvirág, szibériai nőszirom, kornis tárnics, mocsári lednek.
A gazdag flóra gazdag faunára utal. A zöld hidra, a tarajos csiga, a gazdag halállomány (kárász, vörösszárnyú keszeg, compó, rózsás márna, réti csík, magyar bucó, selyem durbincs,
vágótok, csuka, stb.) mellett a tarajos gőte, a békák, a mocsári teknős, a vízisikló egyaránt
megtalálható. A természetet kedvelőknek nagy élmény a "Tisza virágzás" figyelemmel kísérése.
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A gémek, gólyák, kócsagok, cankók trillázó, fuvolázó, kelepelő, füttyögető hangja nemcsak
széppé, de hangossá is teszi a tájat.
Az ártéri szintekhez igazodó fokgazdálkodás szép példáját adta a természettel való harmonikus együttműködésnek.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén
Fő
Év
Változás
(TS 0101)
2013
1 216
2014
1 169
96%
2015
1 128
96%
2016
1 123
100%
2017
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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1 200
1 000
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Kenézlő lakónépességének száma az elmúlt öt évben csökkenést mutat. 2013-ban 1216 fő
volt, 2016-ra 1123 főre csökkent.
Az állandó népesség a 2016-os évben 1273 fő volt, nemek szerinti arányuknál megfigyelhető,
hogy a női lakosság aránya alacsonyabb, mint a férfiaké, kivéve a 65 év felettieket, ahol a nők
több, mint kétszer annyian vannak, mint a férfiak. Országos viszonylatban megfigyelhető,
hogy a kisebb lélekszámú települések – községek, falvak – valamint a peremterületeken található települések esetében a lakónépesség csökkenése megfigyelhető. Kenézlő esetében a
környező településekkel történő összehasonlítás eredményeképpen i s elmondható, hogy a
térségben betöltött szerepköréből adódóan csökkenés figyelhető meg, mind a lakónépesség,
mind az állandó népesség alakulásában.
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Korcsoport

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nők
632
98
20
358
37
119

Az állandó népességből a
megfelelő korFő
csoportú nők és
férfiak aránya
(%)
Férfiak Összesen Nők
Férfiak
641
1 273 49,65% 50,35%
38
2,99%
101
199
7,70% 7,93%
35
55
1,57% 2,75%
398
756
28,12% 31,26%
49
86
2,91% 3,85%
58
177
9,35% 4,56%

0-14 éves (nők
Állandó népesség - nők
65 év feletti
TS 0307, férfiak
(nők TS 0315,
15-17 éves TS 0306)
60-64 éves
férfiak TS 0314)
(nők TS 0309,
15%
(nők TS 0313,
19%
férfiak TS 0308) 18-59 éves
férfiak TS 0312)
3%
(nők TS 0311,
6%
férfiak TS 0310)
57%

65 év feletti
(nők TS 0315,
férfiak
0314)
60-64TSéves
9%0313,
(nők TS
férfiak TS 0312)
8%

Állandó népesség - férfiak 0-14 éves (nők

TS 0307, férfiak
TS 0306)
16%

18-59 éves
(nők TS 0311,
férfiak TS 0310)
62%

15-17 éves
(nők TS 0309,
férfiak TS 0308)
5%

A 2016-os adatok alapján a 0-2 éveseknél 38 fő az állandó népesség száma, 0-14 évesek az
állandó népesség 15,63 %-át, a 15-17 évesek 4,32 %-át, a 18-59 évesek 59,38 %-át, a 60-64
évesek 6,76 %-át, a 65 év fölöttiek 13,91 %-át teszik ki.
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma
Korcsoport
15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Változás

2001 2011
14
15
10
19
16
18
40
52

Fő
1
9
2
12
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A népszámlálási adatok megmutatják, hogy a 15-17 évesek száma 2001-től, 2011-ig emelkedett. Összességében 2011-ben 12 fővel több volt a 15-17 éves gyermekek száma.
3. számú táblázat - Öregedési index
Év

65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

240
214
204
199
n.a.

69,58%
79,91%
86,27%
88,94%
#ÉRTÉK!

2013
167
2014
171
2015
176
2016
177
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
100,00%
50,00%
0,00%
2013

2014

2015

2016

2017

Az országos statisztikával ellentétesen Kenézlő községen az elmúlt öt évben a 65 év feletti
állandó lakosok száma alacsonyabb, mint a 0-14 éves korú lakosok száma. A vizsgált időszakban a 0-14 évesek száma 2016-ban volt a legalacsonyabb, Míg 2014-ben a 0-14 éves korú
állandó lakosok száma 240 fő volt, az eltelt években számuk folyamatosan csökkent, 2016ban 199 fő. A 65 év feletti állandó lakosok számát elemezve megfigyelhető, hogy a vizsgált
időszakokban emelkedést figyelhetünk meg 167 főről 177 főre. Az öregedési index folyamatosan 100% alatti értéket mutat, amely a lakosság fiatalodási tendenciájának erősítését jelzi.
Mivel a fiatalok száma meghaladja az idősek számát, így elmondható, hogy a fiatalok fokozott ellátására van szükség.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

2013
16
2014
12
2015
22
2016
42
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

57
46
40
40
n.a.

-41
-34
-18
2
#ÉRTÉK!

Állandó oda-, és elvándorlások különbségének
1000 állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)
-30,90
-26,42
-14,15
-1,57
n.a.
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A természetes népmozgalom mellett a népességszámot a vándorlások is befolyásolják. A településen 2016 kivételével negatív volt az egyenleg, vagyis az elvándorlás magasabb volt az
odavándorlásnál, viszont 2016-ban megfordult. Az elvándorlások célpontja nagyobb városok
Sárospatak, Sátoraljaújhely, a megyeszékhely (Miskolc) és Budapest. Az elmúlt 3 évben többen külföldre költöztek munkavállalás, jobb élet reményében.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Élve születések száma
Halálozások száma
Természetes szaporoÉv
(TS 0701)
(TS 0702)
dás (fő)
2013
11
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-11
2014
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2015
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2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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Ha visszatekintünk az előző öt éves ciklusra megállapíthatjuk, hogy 2013-tól 2016-ig folyamatosan negatív volt a természetes szaporodás száma. Az élve születések száma 10 és 11 fő
között mozog. A halálozások száma 2013-ban volt a legmagasabb és 2015-ben a legalacsonyabb.
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen
azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra - függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség megvalósításának
alapfeltétele a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló
esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania:
 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által
ellenőrzött szolgáltatások körében;
 a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére;
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására;
 munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására;
 a lakóhelyi szegregáció felszámolására;
 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a közügyek irányításában.
Mindezt tesszük Magyarország Alaptörvényének II. cikkében foglaltakkal azonosulva azon meggyőződésből, „hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az
emberi méltósághoz, a magzatot élete fogantatásától védelem illeti meg”.
Kenézlő Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a
település 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.
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 játszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Értéknek tekintjük községünk polgárainak toleranciáját, szolidaritását, azt hogy településünk nyitott és befogadó.
Alapvető követelmény az esélyteremtő tevékenység, valamint ennek tervszerű dokumentálása a települési esélyegyenlőségi program kidolgozásával és megvalósításával. Mindig a
helyzet megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges
faktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. Az esélyegyenlőség megteremtése
érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki.
Büszkén mondhatjuk el, hogy községünk sikeresen részt vesz több pályázatban is, mellyel a
településen élők életkörülményeit, felzárkóztatásukat, helyben tartásukat céloztuk meg.

Pályázataink:
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
- ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0121 - Egészségügyi alapellátási intézmény felújítása és bővítése Kenézlőn

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kenézlő 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 Helyi Esélyegyelőséi Program 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 a
HEP IT tartalmazza.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve
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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Fő célkitűzéseink:
- az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati határozatok meghozatalában, intézkedések megtételében,
- a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,
- a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése,
- az egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos
helyzetű csoportok számára:
o időskorú személyek,
o fogyatékossággal élő emberek,
o munkanélküli emberek,
o munkába visszatérő személyek,
o pályakezdő fiatalok,
o nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,
o mélyszegénységben élők és roma származású emberek,
o alacsony iskolai végzettségű személyek.
Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
- a közoktatási,
- a foglalkoztatási
- a közművelődési,
- a szociális,
- az egészségügyi,
- más közszolgáltatási területen.
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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.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikához:
-

EU 2020 stratégia,
Nemzeti Reform Program,
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia,
„Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia,
Roma Integráció Évtizede Program,
Nemzeti Ifjúsági Stratégia

EU 2020 stratégia
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket tartalmaz:
-

biztosítani kell, hogy a 20-63 évesek körében a foglalkoztatottsági arány elérje a
75 %-ot
a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának
25 %- os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből
cél az iskolából kimaradók arányának 10 % alá csökkentése.
14

Nemzeti Reform Program
A 2017. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek jelentős hányada önálló stratégia, törvény, amelyeket megelőzött a törvényekben előírt társadalmi konzultáció, továbbá az uniós
programokban szereplő intézkedések esetében az EU támogatások felhasználási eljárásrendjének megfelelően mind a tervezés, mind a kiválasztás folyamatában sor kerül társadalmi
egyeztetésre. A gazdaságpolitika aktuális fő célja a termelékenység, a versenyképesség javítása. Az elmúlt időszak fő kormányzati intézkedései már alapvetően ezt a célt szolgálják: béremelés, adó- és járulékcsökkentés, közfoglalkoztatás átalakítása, különböző iparfejlesztési és
digitalizáció támogató programok, az oktatás és képzés az esélyeket megerősítővé, versenyképesebbé tétele, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A felzárkózás politika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód,
amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország társadalmi kohézió szempontjából meghatározó szociális problémáit.
A felzárkózás politika célja, hogy
- csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya;
- csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a szegénység átörökítésének tendenciái;
- csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek;
- enyhüljenek a társadalmi és területi kizáródás jelenségei, folyamata;
- minél több embert hozzon abba a helyzetbe, hogy felelősséget tudjon vállalni
saját sorsáért;
- a felzárkóztató programok teljesítményre ösztönözzenek és teljesítményt várjanak el.
„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia
A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései:
a) A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EUátlag elérése 2022-re).
b) A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.
c) Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.
d) A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban
mutatkozó különbségek csökkentése.
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy csökkentse a gyermekek
és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.
A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban
korlátozzák fejlődésüket. Másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége. Ez a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
A szegény gyermekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a
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társadalom nagy rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak a tisztes megélhetéshez.
Roma Integráció Évtizede Program
A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy),
az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport
területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez
rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű térségek, települések) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség,
alacsony iskolai végzettség, stb.) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük
nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
A stratégia általános célja: az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi
integrációjának elősegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a kirekesztettség, kisodródás megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését.
A stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok
társadalmi, egyéni felelősségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz
szükséges feltételek, a munkavállalás, otthonteremtés elősegítése.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell vonatkoznia elsődlegesen a helyzetelemzés adatait, összefüggéseit figyelembe véve, és minden itt
élő személynek biztosítani kell az egyenlő esélyt az élet minden területén.
Az Ebktv. 31. §- a szerint:
„31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése
érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során
figyelembe kell venni a települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi
esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
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a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének
érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei
között – önállóan mérlegelhet.
A program elkészítésénél figyelembe vettük továbbá azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek
a település szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak:
 Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(IV.19.) önkormányzati rendelete Kenézlő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 Kenézlő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati
rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális támogatás helyi szabályairól és e rendelet módosításai
Szociális ellátások:
Kenézlő község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló
5/2015 (II.27.) számú rendelete szerint az arra felhatalmazott szerv szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a jogosult számára jövedelme kiegészítésére, pótlására
az alábbi szociális ellátásokat nyújthatja:
Települési támogatás formái:
- települési támogatás
• települési temetési támogatás
• a köztemetés részletfizetés engedélyezése, vagy méltányosságból történő elengedését
• települési gyermekétkeztetési támogatást
• települési iskolakezdési támogatást
• háztartások egyszeri települési támogatását
• időskorúak egyszeri települési támogatását
- rendkívüli települési támogatás
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•
•

különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére
kérelem alapján, vagy hivatalból induló eljárásra a polgármester
eseti pénzbeli, vagy természetbeni rendkívüli települési támogatást biztosít az alábbi feltételek fennállása esetén annak a nagykorú személynek:
a) aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül,
b) aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd,
ezért saját maga vagy családja ellátásáról más módon nem tud
gondoskodni, és a rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel,

- a személyes gondoskodás keretében pedig az alábbi szociális alapellátási formákat biztosítja:
• étkeztetés
• házi segítségnyújtás
• családsegítés

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
A helyi esélyegyenlőségi program az alábbi dokumentumokkal, programokkal kapcsolódik:
Kenézlő Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének Koncepciója: Az
előírások hatálya kiterjed Kenézlő község közigazgatási területére. A község közigazgatási
területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani,
elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet rendelkezéseinek megfelelően lehet. A település településszerkezeti terve az Önkormányzat 7/2003.
(II. 13.) sz. határozatával megállapított településfejlesztési koncepción alapul.
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv: Az Intézkedési Terv célja, hogy biztosítsa a
településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét, az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Az Ebktv. 63 §(2) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodni kell arról, hogy az Kenézlő
Község Települési Esélyegyenlőségi Programja, valamint a Kenézlő Község Önkormányzat
által készített fejlesztési tervek, programok és egyéb dokumentumok és koncepciók összhangban legyenek.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
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Kenézlő Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
•
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás abból a célból jött létre, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és
az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb,
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást,
közszolgáltatást és a településfejlesztést. (A társulás az önkormányzatok várható döntése értelmében munkáját a továbbiakban is folytatni fogja.)
•
Az óvodai nevelés biztosítása 2013. június 30-ig Kenézlő, Viss, Zalkod településeken
Intézményfenntartó Társulás keretében történt, ezt követően az önkormányzatok önállóan
működtetik intézményeiket. (A Társulás felbomlásának egyik oka volt, hogy 2013. február 1től történt közigazgatási átszervezés keretében Viss önkormányzat más településekkel kötött
együttműködési megállapodást.)
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások
részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.
•
A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást, mint törvény alapján biztosítandó alapszolgáltatást az önkormányzat a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat útján, együttműködési megállapodás keretében biztosítja.
•
Az önkormányzati döntés-előkészítés, illetve azok végrehajtásának hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a hivatali működés, a hivatali szolgáltatásokhoz történő ügyféli hozzáférés biztosítása és az önkormányzati szervek és intézmények munkájának segítése érdekében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján 2013. február 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre – Kenézlő, Györgytarló és Zalkod községek társulásával.
•
A háziorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői szolgálatot Kenézlő és Zalkod önkormányzatok együttműködve, közösen egy körzetben látják el, illetve biztosítják a szolgáltatást
a két község lakossága részére. A közös körzet kialakításáról minden önkormányzat helyi
rendeletben rendelkezett. Az egészségügyi szolgáltatást a háziorvos vállalkozás formájában
látja el.
.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési
és Területrendezési Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg.
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhetőek el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési
szervezetek a TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen)
keresztül csatlakoznak.
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. 2017-18. év adatai
hiányosak több területen.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottsági deficitekben mutatkoznak meg, és
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerőpiaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti
ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek
egészségi állapotában is jelentkezik.
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges
kizáródás súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él,
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák többsége ehhez az utóbbi
csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó
összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a
cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete,
ám a kettő nem fedi egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember roma.
Kenézlő településre vonatkozóan nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról,
ezért azt az aktív korúak ellátásában részesülők számából, illetve a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek számából tudtuk kikövetkeztetni.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:
A szegénységben élő, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása a szülők bevonásával történik. A hátrányos helyzetű családok gondozásában a gyermekeket veszélyeztető helyzetek
kialakulásának megelőzésében, megszüntetésében, az együttműködés megszervezésében kitüntetetett szerepe van a gyermekjóléti szolgálatnak.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma folyamatosan csökken.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá.
Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:
Étkeztetés: Bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8. évfolyamán rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes.
Tankönyvellátás: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyen
kapnak tankönyvet.
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Oktatás: a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról.
Művészetoktatás: a hátrányos helyzetű gyermekek az alapfokú művészetoktatásban térítési
díjat nem fizetnek.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:
Kötelező óvodai felvétel: a kötelező felvételt biztosít az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvételétre, ha az a harmadik életévét betöltötte.
Iskolaválasztás: az általános iskola feladatainak ellátása keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket.
Oktatás: minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az oktatásban való részvétel, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is.
Útravaló ösztöndíjprogram: az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el.
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A hátrányos helyzetben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Az önkormányzat által biztosított szünidei étkeztetést egyre kevesebben veszik
igénybe. Ez azzal magyarázható, hogy a gyermekeknek helyben kell elfogyasztani az ételt.
Szembetűnő, hogy a roma lakosság körében nagyon magas a gyermekek aránya, míg ez az
arány a település összlakosságán belül kevésbé mondható el. A tapasztalatok szerint a roma
gyermekek identitás tudata gyenge, nagy része nem ismeri a roma kultúrát, hagyományokat.
A roma emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek. Tapasztalataink szerint a munkanélküliség fő oka az alacsony iskolázottság, az ebből adódó
motiváltsági problémák, és a társadalmi előítélet jelenléte. Tapasztalataink szerint a roma nők
iskolai végzettsége és foglalkoztatottsági szintje alacsonyabb, mint a roma férfiaké.
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. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák. A roma nők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A foglalkoztatás és a munkavégzés az esélyegyenlőség kulcselemei, jelentősen hozzájárulnak
a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos
esetével találkozhatunk.
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A HEP mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és
a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerőpiaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15. §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő
bevonását. A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott
foglalkoztatási feladatainak ellátása során
-

közfoglalkoztatást szervez,
figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai követelményeit.

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve
nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A 3.2.1. számú táblázat adatai arra mutatnak rá, hogy Kenézlő településen a teljes lakónépességhez képest milyen a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt 5 évben, illetve, hogy ez milyen arányban oszlott meg a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága
szerint a nyilvántartott álláskeresők száma, fokozatosan csökken egészen 2016-ig, amikor
emelkedés figyelhető meg. Erőteljes csökkenés (6 %) figyelhető meg 2013 és 2014 között.
Ám ez a csökkenés a nőknél jelentős. A nők nyilvántartott álláskeresők száma 2013 és 2014
között ugyan csökken, de ezután folyamatosan emelkedik. A férfiak esetében folyamatos a
csökkenés egészen 2016-ig, ekkor 1 %-os emelkedés figyelhető meg. Kenézlő településen
alacsonyabb (a 2014-es évtől eltekintve) a férfi nyilvántartott álláskeresők száma, mint a nőké.
3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya,
15-64 évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség
(fő)
Év

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS 0803)

Összesen

Fő
Fő
Fő
2013
440
482
922
2014
428
474
902
2015
421
471
892
2016
415
482
897
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Nő (TS 0802)

Férfi (TS 0801)

Fő
%
Fő
%
96
21,8%
77
16,0%
51
11,9%
57
12,0%
61
14,5%
47
10,0%
68
16,4%
53
11,0%
n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK!

Összesen
Fő
173
108
108
121
#ÉRTÉK!

%
18,8%
12,0%
12,1%
13,5%
#ÉRTÉK!
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Álláskeresők aránya
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2013

2014

nők

2015

férfiak

2016

2017

összesen

A település szociális és foglalkoztatási helyzete szoros összefüggésben van társadalmi mutatószámaival, hiszen ha kevés a munkahely, rosszak a foglalkoztatási feltételek a fiatalok nagyobb valószínűséggel elvándorolnak, de ugyanez befolyásolja szociális helyzetét is, hiszen a
magas és tartós munkanélküliség miatt több lesz a segélyben részesülők száma, a lakosság
szegényedik.
Összességében elmondható, hogy a munkanélküliek száma a 20 év alattiak és az 59 év feletti
korosztályban a legalacsonyabb. A legmagasabb szám 2013-ban volt, ekkor 173 fő volt nyilvántartott álláskereső. 2016-ban az 55-59. év közöttiek számában a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők száma.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/ nyilvánFő összesen
tartott álláskeresők száma összesen
20 év alatti (TS 1002)
20-24 év (TS 1003)
25-29 év (TS 1004)
30-34 év (TS 1005)
35-39 év (TS 1006)
40-44 év (TS 1007)
45-49 év (TS 1008)
50-54 év (TS 1009)
55-59 év (TS 1010)
59 év feletti (TS 1011)

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

2013

2014

2015

2016

2017

173
4
2,3%
25
14,5%
16
9,2%
22
12,7%
22
12,7%
19
11,0%
27
15,6%
16
9,2%
20
11,6%
2
1,2%

108
4
3,7%
11
10,2%
9
8,3%
13
12,0%
13
12,0%
14
13,0%
16
14,8%
12
11,1%
15
13,9%
1
0,9%

108
6
5,6%
6
5,6%
13
12,0%
7
6,5%
9
8,3%
15
13,9%
17
15,7%
11
10,2%
20
18,5%
4
3,7%

121
6
5,0%
11
9,1%
14
11,6%
9
7,4%
13
10,7%
17
14,0%
13
10,7%
11
9,1%
18
14,9%
9
7,4%

#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Álláskeresők száma (fő)
200
100
0

2013

2014

2015

2016

2017

A 180 napnál régebben nyilvántartott álláskeresők aránya hol emelkedő, hol csökkenő tendenciát mutat. A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők száma nagyon magas. 50 % feletti értéket mutat minden évben. A nemi megoszlásról elmondhatjuk, hogy a
tartós munkanélküliek körében a nők száma lényegesen magasabb, mint a férfiaké.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma

Év
fő

fő

%

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen Nő Férfi Összesen
Nő
Férfi Összesen
2013
96
77
173
57 33
90
59,4% 42,9%
52,0%
2014
51
57
108
36 28
64
70,6% 49,1%
59,3%
2015
61
47
108
48 25
73
78,7% 53,2%
67,6%
2016
68
53
121
39 31
70
57,4% 58,5%
57,9%
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
100,0%

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

50,0%

0,0%
2013

2014
nők

férfiak2015összesen

2016

2017
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18-29 évesek száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Év
Nő Férfi Összesen
Fő
110
107
99
96

Fő
126
121
117
118

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő
236
228
216
214
0

Nő
Fő
8
2
3
3

Férfi

Összesen

%
Fő
%
7,3%
2
1,6%
1,9%
3
2,5%
3,0%
2
1,7%
3,1%
5
4,2%
########
########

Fő
%
10
4,2%
5
2,2%
5
2,3%
8
3,7%
0 ########

Pályakezdő álláskeresők száma
10
0
2013

2014

2015
nők

2016

2017

férfiak

A fenti táblázat adataiból egyértelműen kiderül, hogy a 18-29 éves lakosságban a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2013-tól 2014-re több, mint a felére csökkent. Eztán stagnált, viszont 2016-ban emelkedni kezdett. A 18-29 éves fiatalok száma folyamatos emelkedést
mutat.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alapvégzettséget vizsgálva megállapítható, hogy 2001-től az iskolai végzettséggel nem
rendelkező 15 éves és idősebb népesség a férfiak körében majdnem háromszorosára kb. felére csökkent 2011-ig. A nők 2001-ben is lényegesen magasabb számot produkáltak, ez megmaradt 2011-ben is. Emelkedett 2001. évtől azoknak a száma, akik legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte. A férfiak és nők összehasonlításának tekintetében magasabb a
férfiak száma, akik legalább 8. osztályt végeztek.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában
Nő (TS 1602)

Férfi (TS 1601)

%
%
71,9%
87,0%
2001
2011
82,8%
94,6%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak százalékában
Nő

Férfi

%
28,1%
17,2%

%
13,0%
5,4%
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Az álláskeresők között az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a legalacsonyabb, ezt követi az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma, majd a legmagasabb
2016-ig a 8 általános iskolánál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Ezt követi
az általános iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők csoportja, majd a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőké. Azonban 2016-ban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők kevesebben voltak, mint a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők.

Év

2013
2014
2015
2016
2017

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
Nyilvántartott álláskere- 8 általánosnál alaÁltalános iskolai
8 általánosnál masők száma összesen
csonyabb végzettvégzettség (TS
gasabb iskolai végség
0902)
zettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
126
8
6,3%
68
54,0%
97
77,0%
139
5
3,6%
40
28,8%
63
45,3%
97
3
3,1%
51
52,6%
54
55,7%
109
7
6,4%
58
53,2%
56
51,4%
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Településünkön felnőttoktatásban 2017. évben 1 fő általános iskolai felnőttoktatásban tanult
és a 8. évfolyamot sikeresen el is végezte.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot eredményesen befeÁltalános iskolai felnőttoktatásban tanulók száma
jezte a felnőttoktatásban
(TS 3401)
Év
(TS 3301)
Fő
Fő
%
2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
1
1
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Községünkben középfokú, szakiskolai, szakközépiskolai és gimnáziumi felnőttoktatásban
nem részesül senki.
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatás olyan speciális munkaviszony, amelynek célja, hogy a munkavállalók
bekerüljenek, illetve visszakerüljenek a munkavállalók világába. Átmeneti lehetőséget
biztosíthatunk a munkára azok számára, akik az álláskeresésben hosszú távon nem jártak
eredménnyel.
Ezen munkák leginkább a szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakör betöltését jelenti. Törekszünk arra, hogy közfoglalkoztatottat alkalmazzunk, ahol csak
lehet. A magas munkanélküliségi ráta csökkentéséhez hozzájárulhat az önkormányzat is,
ezért a lehetőségek maximális kihasználására kell törekednünk.
Az alábbi tájékoztató jellegű adatokat a http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/ oldalról töltöttük le.

27

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
*
2018
Kenézlő
2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Sárospataki járás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

év

év

év

év

01-07.
hó

év

8

24

21

10

10

11

Országos közfoglalkoztatási
program támogatása

26

22

40

38

26

20

Járási startmunka mintaprogram
támogatása összesen

35

23

38

55

42

31

-- Mezőgazdaság

2

2

1

2

-

-

-- Belvízelvezetés

8

3

16

18

13

11

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása

9

-

0

-

-

-

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás

-

-

1

0

-

-

-- Belterületi közutak karbantartása

9

10

1

12

11

-

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása

1

0

4

5

3

5

-- Téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás

6

8

-

-

-

-

-- Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás

-

-

15

18

15

15

-- Egyéb startmunka mintaprogram

-

-

-

-

-

-

-- Magas hozzáadott értékű
program

-

-

-

-

-

-

69

69

99

103

79

62

Mindösszesen
Közfoglalkoztatási mutató

7,93% 8,30% 5,86% 13,39% 10,19% 8,06%

A közfoglalkoztatottak száma 2016. évben volt a legmagasabb. A legalacsonyabb 2017-ben.
Ez betudható annak is, hogy a közfoglalkoztatásba bevonható létszám évről-évre kevesebb,
mivel az előző év átlagához mérten engedélyezik a létszámot. A közfoglalkoztatáson belül a
roma lakosság alacsony foglalkoztatottságának egyik oka, hogy nehezen vonhatók be a közmunkába, vagy ha be is vonhatók, rövid időn belül (általában az Fht. továbbfolyósításához
szükséges 30 napos munkaviszony megszerzését követően) különböző indokokra való hivatkozással (Budapestre mennek dolgozni, máshol találtak munkát, stb.) kérik a munkaviszony
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megszüntetését. Ezt követően újabb munkaviszonyt nem létesítenek, ismételten visszakerülnek a segélyezési rendszerbe.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A munkahelyteremtésben a település elhelyezkedése hátrányt jelenthet. A település megközelítése az elmúlt évek során megépített infrastruktúrának köszönhetően kielégítő.
A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma a lakosság
lélekszámához viszonyítva kevés, de a helyi igényeket ki tudja elégíteni. Iparűzési adó szempontjából jelentősebb befizetőnek a helyi Kenézlő-Dózsa Mg. Zrt-n kívül a nem helyben székhellyel rendelkező, csak a településen szolgáltatást végző (távközlési cégek, ÉMÁSZ, TIGÁZ,)
cégek tekinthetők.
A legközelebbi centrum Sárospatak, mint lehetséges munkahely elérése autóbusszal 20 perc
utazási időt venne igénybe. Az autóbuszjáratok igazodnak a munkahelyek, illetve oktatási
intézmények munka- és oktatási rendjéhez, azonban az utak rendkívül rossz állapota (szakaszonként szinte járhatatlan) a járatok késéséhez, ezzel együtt az utazási idő meghosszabbodásához vezetnek. A településről a megye-székhelyre, illetve a fővárosba utazni közvetlenül
gépjárművel, vagy autóbusszal, majd a Sárospatakról menetrend szerint induló vonatjárattal
lehet. A településről, illetve a településre munkanapokon 10 autóbuszjárat indul.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
program nincs a településen, a vonzáskörzetre vonatkozóan sincs róla tudomásunk.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A munkaerő piaci integrációt térségünkben a BAZ megyei Kormányhivatal koordinálja. A
munkanélküliek regisztrációjáról, nyilvántartásáról és a kapcsolódó képzések lebonyolításáról a megyei munkaügyi hivatal gondoskodik.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők és a romák foglalkoztatását az önkormányzat a lehetőségeihez
mérten leginkább a közfoglalkozatási programokon keresztül tudja megoldani.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem valósul meg.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat.
A törvénymódosítás értelmében 2015. január 1-től a szociális terület is jelentős változásokon
ment át, ezzel összhangban az önkormányzati rendelet is módosításra került.
Kenézlő Község Önkormányzata által hozott rendeletek esetében a 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete lépett életbe.
Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elváltak
egymástól, és átalakult a finanszírozás rendszere.
Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív
korúak ellátásának megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg, egyrészt a foglalkozást helyettesítő
támogatás, másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi a
megszűnő rendszeres szociális segély helyébe lép). Járási hatáskörben maradt az időskorúak
járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való
jogosultság.
Az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások, melyek egységesen „települési támogatás” elnevezésre hallgatnak. Ide tartoznak a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási, gyógyszerkiadási, ápolási célra vagy más címen kifizetett segélyek.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
népesség száma
Álláskeresési segélyben
Álláskeresési segélyben
Év
(TS 0803 és TS 0804 összerészesülők (fő) - (TS 1101)
részesülők %
sen)
2013
922
17
1,8%
2014
902
8
0,9%
2015
892
14
1,6%
2016
897
16
1,8%
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Segélyezettek száma (fő)

1 000

0
2013

15-64 évesek
2014

Segélyben
száma
2015 részesülők2016

2017

Az álláskeresési segélyben részesülők száma 2013-ban a lakosság számához képest nagyon
csekély. 2013-ról 2014-re több, mint felére csökkent, ezután ismét nagyot emelkedett, és ez az
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emelkedés még a 2016-os évben is tartott. Összességében elmondható, hogy az álláskeresési
segélyben részesülők száma az elmúlt öt évben egyszer sem ment 2 % felé.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)
Év

Álláskeresési járadékra jogosultak (TS 1201)

Fő
2013
173,00
2014
108,00
2015
108,00
2016
121,00
2017
94,50
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

%

11,50
7,25
7,75
5,75
8,00

6,6%
6,7%
7,2%
4,8%
8,5%

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
10,0%
5,0%

0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

Az álláskeresési járadékra jogosultak aránya 2013-tól csökkent, majd 2016-ban ismét megemelkedett. Az elmúlt öt évben egyszer sem emelkedett 9 % felé.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Az aktív korúak ellátásán belül, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultak
száma a lakosság szociális és foglalkoztatási helyzetének egyik indikátora.
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.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma
2016. márc. 1-től (TS 5401)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)
Fő

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva)

15-64 évesek %-ában

2013
11,08
1,20%
2014
10,41
1,15%
2015
3,50
0,39%
2016
3,75
0,42%
2017
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

Munkanélküliek %-ában

99,00
77,78
61,44
62,27
n.a.

57,23%
72,02%
56,89%
51,46%
#ÉRTÉK!

Ellátottak száma (fő)
150,00
100,00
50,00
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

2013-ban 99 fő vette igénybe ezt az ellátási formát. A következő évben lényeges csökkenés
figyelhető meg, majd 2016-ban megint emelkedett az igénybevevők száma.

Települési támogatások:
Temetési segély
Temetési segély állapítható meg azon személy részére, aki Kenézlői bejelentett lakcímmel
rendelkezik, az, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy
arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt, de a temetési költségek viselése
a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
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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
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Bérlakás
állomány (db)

Ebből elégtelen
lakhatási körülményeket
biztosító lakások száma

Egyéb
Ebből elégtelakáscélra Ebből elégteSzociális
len lakhatási
használt
len lakhatási
lakásállomány körülményeket
nem
körülményeket
(db)
biztosító
lakáscélú
biztosító
lakások száma ingatlanok lakások száma
(db)

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

Ebből elégtelen lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2013

537

4

n.a.

0

0

0

0

0

2014

537

4

n.a.

0

0

0

0

0

2015

537

4

n.a.

0

0

0

0

0

2016

537

4

n.a.

0

0

0

0

0

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A településen élő lakosság magántulajdonú családi házakban lakik. Ebből elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító lakások száma 4. A településen, az önkormányzat tulajdonában nincs
bérlakás és szociális lakásállomány, illetve nincsenek egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú
ingatlanok.

A gazdasági válságból adódóan településünkön az elmúlt években a lakásállomány száma
stagnál.
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b) szociális lakhatás
Településünkön a szociális lakhatás nem releváns.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Településünkön egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Kenézlő településen elégtelen lakhatási körülményekről, veszélyeztetett lakhatási helyzetekről
adat nem áll rendelkezésre.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1- től. Kenézlő településen hajléktalanok nem élnek.
e) lakhatást segítő támogatások
Az önkormányzat 2015. február 28. napjáig a jogszabályi feltételeknek megfelelően, normatív
lakásfenntartási támogatást nyújtott az arra jogosult és rászoruló személyeknek. A szociális
törvény változása következtében 2015. március 1. napjától új ellátás igénylésére nincs mód.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
Év

Lakásfenntartási támogatásban részesített személyek száma (TS 6001)

Összesen adósságcsökkentési támogatásban részesítettek száma (TS 6101)

2013
2014
2015
2016
2017

224
201
168
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Támogatásban részesülők (fő)
1
1
1

0
0
0
2013

2014

Lakásfenntartási támogatások

2015

2016

2017

Adósságcsökkentési támogatások

f) eladósodottság
Településünkön is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A lakosság által a közüzemi díjak nemfizetése miatt keletkezett
hátralékok a lakosság eladósodását jelzik. A devizahitelek miatti eladósodottságra vonatkozóan pontos adattal nem rendelkezünk, azonban becsléseink szerint a lakosság közel 5 %-át
érintheti. Nagyobb problémát jelent a folyószámlahitelek, hitelkártyák igénybevételéből felgyülemlett és nem fizetett tartozás. A korábban nagymértékben jelenlévő uzsorakamatos hitelezés az elmúlt évben látványosan visszaszorult, de kisebb mértékben még mindig jelen van.
Védendő fogyasztói kérelmet nyújthat be a villamos energia szolgáltatónál, illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban meghatározott ellátásban részesül és tartozása van a szolgáltató felé. Ez alapján részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez
való hozzáférés bemutatása
Külterületen, és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nem találhatóak településünkön. A
községben megtörtént a teljes infrastruktúra (áram, víz, gáz, szennyvízelvezetés, központi
szemétszállítás, mobil és vezetékes telefonhálózat, internet lefedettség, belterületi csapadékvíz
elvezetés) kiépítése, mely a település minden lakója számára elérhető. Sajnos az emberek eladósodottságát jelzi, hogy egyre több lakásból kapcsolják ki elsősorban a víz- és áramszolgáltatást a felgyülemlett tartozások miatt. A gázfűtés helyett a fogyasztók nagy része más alternatív fűtési módot választott, mert a gázszámla megfizetése már lehetetlen számukra.
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.)
Településünkön szegregátum, mint lakókörnyezet nem található.
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b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Településünkön szegregátumban élők számáról nem tudunk.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Községünkben szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 4. pontja az
önkormányzatok számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való gondoskodást. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
5.§-a értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik.
Településünkön az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés stabil, kiépült
rendszerben működik, mindenki számára könnyen hozzáférhető.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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Kenézlő község egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A vegyes háziorvosi körzet Kenézlő és
Zalkod községek teljes közigazgatási területére terjed ki. A vegyes háziorvosi körzet tekintetében a körzet székhelytelepülése Kenézlő.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
Csak felnőttek részére szerrészére szervezett háziorvo- vezett háziorvosi szolgáltasi szolgálatok száma
tások száma
(TS 4401)
(TS 4301)

2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

0
0
0
0
n.a.

0
0
0
0
n.a.

A háziorvosi szolgálat felnőttek részére hétfőn 8-12 óráig, szerdán 8-12 óráig, illetve pénteken 8 órától 12 óráig várja a betegeket. A gyermekorvosi teendőket is a háziorvos látja el.
Kenézlő község egy fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: Sárospatak, Comenius u. 20. Kenézlő község a fogorvosi ügyelet tekintetében egy fogorvosi körzetet alkot,
melynek székhelye: Sárospatak, Comenius u. 20.
A gyógyszertár nyitva tartása hétfőn, szerdán és pénteken 13:30 – 15:30-ig tart nyitva.
Szakrendeléseknek Sárospatak Város ad helyt.
Kenézlőn a Sárospataki Járási Hivatal kijáró ügysegédjénél heti egy alkalommal intézhetik
helyben a lakosok a szociális ügyeket érintő feladatokat is, mint pl.:
- közgyógyellátás
- ápolási díj
- időskorúak járadéka
- egészségügyi szolgálathoz való jogosultság
- aktív korúak ellátása
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
- hadigondozottak pénzellátásának igénylése.
Kórházi ellátás Sátoraljaújhelyen található, 30 km-re Kenézlőtől.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

24
38
40
38
n.a.
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A
2013-ban 24 fő rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal. Ez a szám hirtelen
megemelkedet és 2016-ban csökkent ismét.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Ápolási díj, méltányossági alaÁpolási díj, alanyi jogon: támopon: támogatásban részesítetÉv
gatásban részesítettek évi átlatek évi átlagos száma
gos száma (TS 5901)
(TS 5902)
2013
15
0
2014
15
0
2015
n.a.
0
2016
14
0
2017
n.a.
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Összesen
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!

Helyi rendelet nem szabályozza, ezért méltányossági ápolási díjban senki nem részesült.
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Községünkben 14-15 fő az igénybevevők száma.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatokat a védőnő és a
háziorvos rendszeresen elvégzik. A 0-2 éves korú gyermekek státusz vizsgálatát, valamint az
iskoláskorú gyermekek (1-8 évfolyam) kötelező szűrővizsgálatát szintén a védőnő és a háziorvos végzi. Az iskolások ortopédiai vizsgálata szervezetten, iskolabusszal történő szállítással
történik a szakrendelőbe.
A védőnő segítségével a tanácsadóban évente nőgyógyászati rákszűrés megszervezésére kerül
sor. A felnőtt lakosság tüdőszűrését mozgó tüdőszűrő állomás végzi rendszeresen kétévi gyakorisággal. A 45 évet betöltött nők Miskolcon - behívásra - történő évenkénti mammográfiai
szűrővizsgálatára történő szervezett utazáshoz igény esetén az önkormányzat autóbuszt biztosít. Évente egy alkalommal falunapon vércukor, vérnyomás mérés.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz Kenézlőn nincs hozzáférés. Ezen ellátásokhoz való hozzáférés Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen van.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az elmúlt év májusától az önkormányzat visszavette az üzemeltetést, az étrendet az előírásoknak megfelelően az élelmezésvezető állítja össze.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A 2012-ben korszerűsített és akadálymentesített általános iskola udvarán a beruházás keretében kialakításra került egy műfüves
pálya, valamint játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre. Az iskola épületében kialakított
korszerű tornateremben mászókötél, bordásfal, ugrózsámolyok, tornaszőnyegek, kosárlabdapalánk került elhelyezésre, így mindenféle tekintetben megfelelő, kulturált környezetben sportolhatnak a tanulók, úszásoktatásra Sárospatakra járnak heti egy alkalommal. A tornateremben
heti egy alkalommal a falu fiataljai teremlabdarúgó edzést tarthatnak. A településen megyei
II. osztályú labdarúgó sportegyesület működik, ifi és felnőtt futballcsapattal. A Népkertben a
Faluház mögött került kiépítésre a sportpálya, valamint a Faluházban kialakításra került
sportöltöző zuhanyzókkal. A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek tekintetében a település minden lakója számára elérhető.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Szociális alapszolgáltatást: (pl. falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogatás-szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) az önkormányzat rendeletben
szabályozza.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.
2017. év májusától az önkormányzat üzemelteti a konyhát. Az étrendet az előírásoknak megfelelően az élelmezésvezető állítja össze. A térítési díjakat az önkormányzat évente helyi rendeletben állapítja meg. A szociális alapszolgáltatáson belül 2016-ban házi segítségnyújtásban
17 fő részesül, szociális étkeztetés keretében jelenleg 25 fő ellátott kap napi rendszerességgel
meleg ebédet, az igénybevevők létszáma folyamatosan emelkedik.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem történt.
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Fontosnak tartjuk mélyszegénységben élők és romák - indokoltság esetén adott élethelyzetnek megfelelő támogatás biztosítását.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, az oktatási,
szociális intézmények, a templomok, a civil szervezetek, sportegyesületek, az azonos érdeklődésű emberek szerveződései, stb.
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen: civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozásra fórumok szervezésének segítése.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Kenézlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai,
a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő. A Képviselőtestület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselőtestület az ülés napirendjére tekintettel
nyilvános- és zárt-rendkívüli ülés tart. Évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei meghívást kapnak. A település
lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés időpontjáról, napirendjéről.
A településen a " KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT" Alapítvány. 1997. április 2től működik. Az alapítvány célja: az óvodáskorú gyermekek alkotó munkájának mechanikai,
intellektuális, humánus és szociális tartalmú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése
(anyagi támogatása), játékok vásárlása.
A Kenézlő Sport Egyesület 1950-ben alakult, napjainkig folyamatosan működik egy ifjúsági
és egy felnőtt labdarúgó csapattal. 1990-től a megyei II. osztályban több éven keresztül szerepelt, jelenleg a megyei III. osztályban játszik.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy település összefogásával, Kenézlői székhellyel alakuló
ülését megtartotta, a cégbírósági bejegyzése 2013-ban megtörtént.
Községünkben vallási tevékenységet három felekezet: a római katolikus, a görög katolikus
és a református egyház gyakorol.
A fenti civil szervezetekkel, egyházakkal az önkormányzat hosszú idő óta jó kapcsolatot
ápol, működésüket támogatja.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön a multikulturális együttélés jól működik, etnikai konfliktusok nem fordulnak
elő. A megfelelő társadalmi viszonyok megteremtését és fenntartását kell, hogy szolgálják a
különböző rendezvények és közösségi programok.
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Településünkön nem releváns.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A roma nemzetiségi önkormányzat tevékenységén belül figyelmet fordít a roma fiatalok továbbtanulását érintő pályázatok támogatására, továbbá a legfiatalabb korosztály részére külön
szabadidős programokat, tartalmas kirándulásokat (várlátogatás, állatkert, stb.) szervezett,
mely helyekre anyagi helyzetükből adódóan nem juthattak volna el. A települési és a roma
nemzetiségi önkormányzat között együttműködési megállapodás van, mely elsősorban a roma
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos segítségnyújtás formáját rögzíti. A nemzetiségi önkormányzat kezdetben aktív tevékenységet folytatott, azonban a támogatások
csökkenésével a tevékenység végzése is leszűkült, korlátozódott.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
Tanácsadás, figyelemfelhívás az önfoglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban kormányzat általi közfoglalkoztatásba történő
való megmaradás
bevonás lehetőségéről, menetéről a rászorulók
részére.
Foglalkoztatási Osztályba történő irányítás, regisztrálásra történő rábeszélés a további ellátások lehetősége érdekében.
- Cégek munkahely hirdetéseinek közzététele.
Adósságcsapda- pénzgazdálkodási hiányosÉletviteli tanácsadás saját környezetben
ságok
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. Törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló
ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse
a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. Ez minden
gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.
Egyre nagyobb méreteket ölt a gyermekszegénység. Nagyon sok gyermek csak az óvodában
és az iskolában jut meleg ételhez. A szegény családok nagy része a gyerekek után járó ellátásokból él. Súlyos problémát jelent a szegény családoknak a lakás fenntartása, a tüzelő beszerzése. Esetenként az óvodába és iskolába járás is nehézséget okoz a ruházat, cipő, tízórai hiánya miatt. A nehéz sorsú gyerekek hátrányait még inkább tetézi a kifizetetlen közműtartozás,
villany, gáz kikötése. Ilyen esetekben sajnos a szülők sokszor fordulnak uzsorakamatosokhoz,
amivel még inkább tetézik a bajt.
Ebből az ördögi körből nagyon nehéz kijutni, szinte lehetetlen.
Azok a szülők, akik rendelkeznek munkahellyel, azok is keveset keresnek, épp, hogy kijönnek
a fizetésükből. A családok bevételei alig fedezik a rezsiköltséget, hiteleket, a gyerekek iskoláztatását, étkeztetését.
A tartós munkanélküliség mentálisan is tönkreteszi a családokat. Az emberek alkoholizmusba,
depresszióba, legrosszabb esetben öngyilkosságba menekülnek. Gyakorivá válik a megélhetési bűnözés.
A szegénység, munkanélküliség következtében kialakult családi funkciózavarok, mentálhigiénés problémák közvetlen hatással vannak a gyermek fejlődésére. A társadalmi következetlenségek kihatnak a család életére, amely nem tudja megvalósítani tápláló, biztonságot nyújtó
funkcióját. A tápláló környezet ingoványos, bizonytalan környezetté válik. A leírt problémák
tükröződnek a gyermek teljesítményében, viselkedésében, beszédkultúrájában. A gyermek
személyiségfejlődésére ezen kívül veszélyt jelentenek még, és erőteljes hatást gyakorolnak a
média erőszakot sugárzó műsorai is. A szülők többsége nem szelektálja a műsorokat, a gyerekek válogatás nélkül megnézhetnek mindent. Az erkölcsi értékek meglazulása tetten érhető a
családok életében, életvitelében.
Az egyre mélyülő szegénységgel, nincstelenséggel a gyermekvédelemben dolgozók sajnos
mindennap találkoznak munkájuk során. A gyermekek védelmével kapcsolatos problémák
talán ezért is jelentkeznek halmozottan településünkön is.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Kenézlő állandó népességének száma 2016-ban 1273 fő volt, ebből gyermekkorú (0-17 év)
254 fő. Ez az összlakosság 19,95 %-a. Életkori megoszlás szerint 0-14 éves korig 199 gyermek /lány; 98 fő, fiú; 101 fő/, 15-17 éves korig 55 (20 lány és 35 fiú) gyermek volt községünkben.
Településünkön a lány és fiúgyermekek aránya kiegyenlített.
Kenézlő Önkormányzata nagyon nagy hangsúlyt fektet a felnövekvő generáció nevelésére,
oktatására, hasznos szabadidejének eltöltésére, preventív gyermekvédelemre, gyermekvédelmi rendszer működtetésére.
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Az ellátórendszer támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat s emellett a megelőző tevékenységét a szociális, köznevelési, egészségügyi, közművelődési, sport és civil szervezeteinek hálózatán keresztül és együttműködve tudja végezni. Elmondható, hogy a településen
a gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekekkel
foglalkozó intézményben jelen van. A gyermekek, az iskoláskorúak ellátása, esélyegyenlősége az egyenlő bánásmód szerint jól működik.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
Év
31-én
száma december 31-én (TS 3101)
(TS 3001)
2013
n.a.
n.a.
2014

n.a.

n.a.

2015
n.a.
2016
12
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
14
12

10
8
6
4
2
0

2013

2014
védelembe vett

2015

2016

2017

veszélyeztetett kiskorú

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok
folytán veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
Kenézlő településen a gyermekjóléti szolgáltatással összefüggő feladatok ellátását Kenézlő
Községi Önkormányzat a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja. Az Alapítvány a feladatot az ellátási szerződésben
foglaltak alapján látja el. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
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elősegítésére, a veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál. A gyermekek
védelmét:
pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.
A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt öt évben 2016-ban volt 12
gyermek, akit védelembe kellett venni.
Természetesen, ha csak egyetlen esetre kerül sor, az is sok, mert az a gyermek fejlődését, jövőjét veszélyezteti. Az életben egy ilyen szituáció, indíttatás a felnőttkorra is kihatással lehet.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének szinten tartása, esetleges javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest minimális a védelembe vett gyermekek száma.
Gyermeki jogon járó juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli települési támogatás.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2013

230

2014

195

2015

164

2016

145

2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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2013. óta folyamatos csökkenés figyelhető meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
területén.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzat a helyi rendeletében szabályozta a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
keretében a Gyvt-ben meghatározottakon kívül az óvodai és napköziotthonos étkeztetés támogatásának, a beiskolázási segély természetbeni és pénzbeli nyújtásának feltételeit. Ennek
értelmében a más településen tanuló általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban résztvevő gyermek a szülő, illetve a nagykorú tanuló kérelmére beiskolázási segélyben részesült,
amennyiben a helyi rendeletben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelt. A vizsgált
időszakban a Kenézlői lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a településen lévő
óvodai és általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetésben részesültek, valamint minden évben
az önkormányzat pénzbeli beiskolázási segélyt fizetett.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az ingyenes étkezésben résztvevők számáról nincs adat. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma 2016-ban 65 fő volt. Ezt követően számuk nem releváns.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Településünkön 2 fő román állampolgárságú gyermek van.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen szegregátumok elkülönülése nem figyelhető meg.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi
szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgálat
tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és
megrendelő funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi
és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri
valamennyi 8-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
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A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítható gyermekek napközbeni ellátásának formái:
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni.
Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye
alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. Az Szt. rendelkezése szerint a
nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos,
illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Betöltött védőnői álláshelyek
Év
száma
Egy védőnőre jutó gyermekek száma
(TS 3201)
2013
1
43
2014
0
43
2015
0
41
2016
0
49
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen a család és nővédelmi gondozás az egészségügyi törvénynek megfelelően biztosított.
Kenézlő község egy védőnői körzetet alkot. A védőnői körzet Kenézlő és Zalkod községek
teljes közigazgatási területére terjed ki, a védőnői körzet székhelye Kenézlő. Kenézlő község
egy iskola-egészségügyi körzetet alkot, mely megegyezik a védőnői körzettel. Az iskola-
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egészségügyi ellátáshoz tartozó köznevelési intézmények: Kenézlői Általános Iskola és Kenézlői Óvoda és Konyha. A védőnő hétfőn 8-9-ig önálló védőnői tanácsadást nyújt, kedden 89-ig önálló védőnői tanácsadást, 9-11-ig terhes-tanácsadást, 11-13-ig gyermektanácsadást.
Minden hónap második csütörtökön főorvosi várandós tanácsadást, minden hónap harmadik
szerdáján pedig gyermekgyógyászati tanácsadást. A fenntartó a Kenézlő Község Önkormányzata. A Tanácsadó az Orvosi Rendelővel közös épületben található, külön bejárattal rendelkezik. Az intézmény akadálymentesített, 1 váróteremből és 1 tanácsadó helyiségből áll. A Szolgálat a területen élő várandósokat, 0-6 éves és az iskoláskorú gyermekeket látja el.
Tevékenységi körök:
 gondozás,
 szűrés,
 tanácsadás,
 látogatás,
 adminisztráció.
A védőnő szoros kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, óvodával, iskolával, valamint a
Zempléni Családokért Alapítvány családgondozójával.
A Tanácsadó nagyságából adódóan lehetőség nyílik alkalmanként egészséges életmódot elősegítő előadások, ingyenes egészségügyi szűrések szervezésére, lebonyolítására.
Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása az egészségügyi törvény
alapján szerveződött a községben.
Az egészségügyi ellátás a fogyatékos személyek számára is megfelelő mértékben elérhető. A
fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az általános rendelőben történik.
Az egészségügyi szakellátásokat Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen és a sürgősségi ellátást
Sátoraljaújhelyen vehetik igénybe községünk lakosai.
Gyermekvédelmi feladataik közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése,
betegségek kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észlelése, és a
gyermek mihamarabbi szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon
követése. Évente státuszvizsgálatok alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális fejlettségét, érzékszervi-, mozgás-, és beszédfejlődését ellenőrzik. Az egészségügyi prevenciós tevékenységük egyik fő tevékenységi területe a kötelező védőoltások megszervezése, a szülők
tájékoztatása a kötelező és térítés ellenében igénybe vehető védőoltásokról, azok esedékességéről, az orvosi tanácsadásról tájékoztatás adása, a szűrővizsgálatokra való behívás, a szűrővizsgálatok eredményeinek nyomon követése, az esetleges további vizsgálatokra történő beutalás esetén, a szakvizsgálatok megtörténtének követése.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Felnőtt házi
Betöltetlen felHáziorvos által
Gyermekorvos
orvos által elláÉv
nőtt háziorvosi
ellátott szemé- által ellátott gyetott gyerekek
praxis/ok száma
lyek száma
rekek száma
száma
2013
n.a.
12430
0
n.a.
2014
n.a.
10580
0
n.a.
2015
n.a.
11089
0
n.a.
2016
n.a.
12772
0
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Házi gyermekorvosok száma
(TS 4601)
0
0
0
0
n.a.
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A táblázatból nem tűnik ugyan ki, de Kenézlőn az egészségügyi alapellátást a felnőttek és a
gyerekek részére is egy háziorvos látja el egyéni vállalkozási formában, Zalkod településsel
közös háziorvosi körzet kialakításával. A háziorvos által ellátott személyek száma magas,
mivel két településen a felnőtt és a gyermek ellátottak számát jelzi. Betöltetlen praxis a településen nincsen. A gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés a Sátoraljaújhelyi Kórházban biztosított.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Bölcsőde és családi napközi a településen nincs, így nem releváns az adatok feldolgozása.
A településen a 0-7 éves korosztály speciális ellátása helyben nem biztosított.
d) gyermekjóléti alapellátás
Az önkormányzatok kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése. A gyermekvédelmi rendszer egyik meghatározó eleme a
gyermekjóléti alapellátás, mely hatékony működése esetén kiemelten szolgálja a prevenciót,
elősegítve ezzel a törvény alapelveinek és céljainak megvalósulását.
A gyermekjóléti alapellátás keretében az önkormányzat a Zemplén Családokért Alapítvány
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján a gyermekjóléti szolgálatot működteti.
A Gyvt-ben meghatározott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény nincs a községben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, valamint átmeneti gondozást
nyújtó intézmény, stb.). A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítésére, a veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál. A gyermekek
védelmét:
pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelemnek napjainkig nagyon sok meghatározása született. A gyermekvédelem
hatáskörébe lényegében beletartozik a gyermek születésétől a felnőtté válásig minden, ami az
ő érdekében vele és körülötte, a családban, az óvodában, az iskolában, a munkahelyen, illetve
a társadalom bármely területén történik. Szűkebben értelmezve a gyermekvédelem hatáskörébe csak az állam különleges védelemre szoruló árva, félárva, környezetében nevelhetetlenné
vált vagy veszélyeztetett helyzetbe került, züllés veszélyének kitett, elhagyott, lelkileg sérült
gyermekek védelme, nevelése tartozik.
A gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
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Észlelő- és jelzőrendszer: a törvény által létrehozott települési szintű információs rendszer a
Gyvt. és az Szt. körében, melyet a gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítő szolgálat
szervez, és amelyben a jogszabályban megnevezett szervezetek és személyek vesznek részt.
Feladata részben az egyéni problémák, részben pedig a lakosságot (annak valamelyik csoportját) jellemző szükségletek, problémák feltárása, valamint az ezzel kapcsolatos információk
továbbítása.
A Zemplén Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a településen jelzőrendszert működtet, elsősorban a háziorvos, a védőnő, az általános iskola, az óvoda, a rendőrség és a Közös Hivatal bevonásával, de jelzéssel élhet bárki, akinek tudomása van
kiskorú veszélyeztetéséről.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben a panaszok kezelését és kivizsgálását az önkormányzat és az oktatási intézmény képviselői hivatottak kivizsgálni. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a
Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, települési támogatáson túl a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése biztosított, bár nem minden
érintett él ezzel a lehetőséggel. Egyre kevesebben veszik igénybe – őszi szünetben 5 fő -. Az
étkeztetést csak helyben fogyasztással biztosítjuk, melyet nem kedvelnek és szeretnék hideg
ételként igénybe venni ezen ellátást, azonban a törvény értelmében elsősorban helyben fogyasztással kell biztosítani a szünidei étkeztetést. Az óvoda a szünetekben nyitva tart, ezért az
óvodások az óvodai nevelés keretében vehetik igénybe az étkeztetést.
A településen sajnos nem működik gyermekek átmeneti gondozását szolgáló gyerekek átmeneti otthona /GYÁO/, sem a bajba jutott családok részére családok átmeneti otthona /CSÁO/.
A családgondozók ez idáig, ha tehették, akkor nem az ideiglenes elhelyezést, és átmeneti nevelést preferálták, hanem a gyermekek átmeneti gondozását. Így a szülő szülői felügyelete
megmaradt, a gyermek nem szakadt el teljesen a családjától.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A 2012-ben korszerűsített és akadálymentesített általános iskola udvarán a beruházás keretében kialakításra került egy műfüves pálya, valamint játszótéri eszközök kerültek elhelyezésre, így a mindennapos testnevelés helyszíneit két helyszínen tudjuk biztosítani. Az iskola
épületében kialakított korszerű tornateremben mászókötél, bordásfal, ugrózsámolyok, tornaszőnyegek, kosárlabdapalánk került elhelyezésre, így mindenféle tekintetben megfelelő, kulturált környezetben sportolhatnak a tanulók. Az óvodai mindennapos testnevelés az erre a
célra kialakított csoportszobában történik, az udvaron játszótéri eszközökkel elégíthetik ki
mozgásigényüket. Cél, hogy kiszolgálja az egész lakosságot, elsősorban közösségi, közművelődési, egészségfejlesztő programok szervezésével. Segíti a helyi lakosok, vállalkozások
információhoz jutását. Helyet ad továbbá különböző civil szervezeteknek, egyéb önszerveződéseknek.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az önkormányzat a központilag biztosított kedvezményeken felül (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők ingyenes étkeztetése, 50 %-os mértékű kedvezmény, stb.)
minden helyi óvodás és iskolás gyermek részére a szülő kérelmére - amennyiben a helyi ren-
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deletben meghatározott jövedelmi feltételeknek megfelelt - az elmúlt években ingyenesen
biztosította a Kenézlői gyermekek részére az étkeztetést.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem valósul meg.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
A képviselő-testület csatlakozott a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programhoz, valamint a Bursa-Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Évek óta
havi 3.000.-Ft-al támogatja a felsőoktatásban tanulókat, mely évente 10-12 hallgatót jelent.
Az általános iskolások, közép- és felsőoktatásban résztvevők települési iskolakezdési támogatásban részesültek.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezési szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
- különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló.
A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus, lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő,
tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik elérésére, a magánérdeket a közérdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős állampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI): az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
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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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

db
1
2
50
2

Fő
3
3
0
2
0

7-16:30
2 hó
Hiányzó létszám
0
0
0
0
0

51

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai férőheÓvodába beírt
feladatellátási
lyek száma
gyermekek száhelyek száma
(gyógypedagógiai
ma (gyógypeda(gyógypedagógiai
neveléssel
gógiai neveléssel
neveléssel
együtt)
együtt)
együtt)
(TS 2801)
(TS 2601)
(TS 2701)

Óvodai gyermekcsoportok száma
gyógypedagógiai
nevelésben
(TS 2501)

Év

3-6 éves
korú
gyermekek
száma

Óvodai gyermekcsoportok száma
(TS 2401)

2013
2014
2015

55
50
46

2
2
2

50
50
50

1
1
1

41
41
42

0
0
0

2016

38

2

50

1

37

0

n.a.

n.a.

n.a.

2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

2016-ban közel 75 %-os telítettséggel dolgozik az óvoda. 2 településről járnak be a gyermekek. Nincs olyan gyermek, akinek nem tud helyet biztosítani.
Kenézlő községben a tanulók Kenézlői Általános Iskolában szerezhetik meg ismereteiket.
2008/2009-es tanévtől az iskola a Vissi tagiskolával bővült. Az iskolában, nyolc osztályban és
két napközis csoportban tanulnak a diákok. Az oktatás 10 osztályteremben folyik. A logopédiai, a felzárkóztató és a gyógypedagógiai foglalkozások külön teremben kaptak helyet. A
testnevelés és a sportfoglalkozások jól felszerelt tornateremben és az udvari aszfaltpályán
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zajlanak. A felújított 10000 kötetes könyvtárat a tornaterem fölötti szinten helyeztük el. Egy
igazgatói, egy nevelői szoba, 5 szertár, 1 tankonyha és orvosi szoba is helyet kapott az épületben. Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is
segíti az oktató munkát.
A tanulók oktatása mellett nagyon fontos feladatnak a diákok nevelésében való közreműködést, az emberi és erkölcsi értékek közvetítését. A tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat integrációs programunk segítségével igyekeznek csökkenteni.
A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítják a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést,
fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek tehetséggondozást,
pályaorientációs foglalkozást, sportkört.
Az érdeklődő tanulók énekkarra, furulya szakkörre, és Nutrikid szakkörre (egészséges életmód) járhatnak. Több művészeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, melynek keretében hangszeroktatás, szolfézs, néptánc és színjátszás közül választhatnak a tanulók.
A szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítésére pólót, tornanadrágot, tornacipőt, papucsot, fehér inget, zoknit vettek a diákoknak. Pótolják a mindennapi tanuláshoz szükséges tanulói eszközöket: körző, vonalzó, óra, olló, műanyag számegyenes.
Az Iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását, melyhez a
következő szakemberek nyújtanak segítséget: logopédus, oligofrén pedagógus,
pszichopedagógus.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis
tanulók száma
Napközis általános iskolai
tanulók száma a
nappali oktatásban (iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

Általános iskola 1-4. évfolyamon tanulók száma
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8. évfolyamon tanulók száma
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
(TS 1901)

Általános iskolások száma

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013
2013/2014

69
63

94
87

163
150

69
61

42,3%
40,7%

2014/2015

66

77

143

61

42,7%

2015/2016
72
2016/2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

74
n.a.

146
#ÉRTÉK!

Tanév

70 47,9%
n.a. #ÉRTÉK!
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai
osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban (a nappali oktatásban)
(TS 2101)
1-8 évfolyamon összesen

2012/2013
0
2013/2014
0
2014/2015
0
2015/2016
0
2016/2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az általános iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai oktatással együtt)
(TS 2201)

Általános iskolai feladat-ellátási
helyek száma (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2001)

1-8 évfolyamon összesen

db

8
8
8
8
n.a.

1
1
1
1
n.a.

Az általános iskolai feladat-ellátási helyek száma 1, gyógypedagógiai osztály nincs. Az 1-8
évfolyamokon, évfolyamonként 1 általános iskolai osztály van.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2012/2013
19
2013/2014
15
2014/2015
28
2015/2016
23
2016/2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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Az iskolában egyaránt tanulhat különleges bánásmódot igénylő gyermek, sajátos nevelési
igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek.
Azáltal, hogy évekre visszamenőleg a helyi iskolába járó gyermekek nagy része napközibe is
jár, a tanulási problémák kezelése első sorban a helyi pedagógusok felelőssége, nem szem elől
tévesztve a szülői felelősség szerepét. Az oktatás ilyen formában történő bonyolítása javítja
azon gyermekek esélyegyenlőségét, akikkel otthon nem tudnak vagy nincs idejük foglalkozni
a szülőknek. A magatartási nehézséggel küzdő tanulók kezelésében első sorban a Családsegítő
és Gyermekvédelmi Szolgálat szakemberei állnak rendelkezésre.
Azáltal, hogy az oktatási feladatellátás országosan állami szintre került, a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások egységesek.
A hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások), mint probléma községünkben visszamenőlegesen
nem volt jelen, bízunk benne, hogy a jövőben sem kell vele számolnunk.
 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egy része a helyben elérhető oktatási szolgáltatásokat megkapja,
 kellő együttműködés van más ágazatokkal, így elsősorban a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel,
 a pedagógusok, továbbképzések során felkészítést kapnak a hátrányos helyzetű, vagy eltérő
szocio-kulturális háttérrel rendelkező gyerekek oktatására, nevelésére, valamint a szülőkkel
történő együttműködésre.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítják a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést,
fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek tehetséggondozást,
pályaorientációs foglalkozást, sportkört.
Az Iskola felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását, melyhez
a következő szakemberek nyújtanak segítséget: logopédus, oligofrén pedagógus,
pszichopedagógus.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belül nem valósult meg.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Településünkön egy általános iskola működik. A kompetencia mérések eredményei az elmúlt
3 évet figyelembe véve megfelel az országos átlagnak.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkrimináció, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az étkezés, és tankönyv
juttatásoknál valósul meg.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Csellengő gyermekek
Településről elkerülő gyermekeket érő negatív hatások (alkohol, drog)
Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése

Szünidei programok szervezése
Alkohol és drog hatásairól megelőző tájékoztató előadások szervezése
Cél, hogy minden érintett gyermek vegye
igénybe a kedvezményes étkeztetést, erről az
elutasító szülőket meg kell győzni.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
A nemek közötti egyenlőség azt jelenti, hogy mindkét nem egyenlő mértékben van jelen hatalom, részvétel és láthatóság szempontjából a közélet és magánélet minden szférájában. Amikor a nemek közötti egyenlőségről van szó, azt nem a nemek közötti különbözőség, hanem
sokkal inkább a nemek közötti egyenlőtlenség ellentéteként kell látni. Célja az, hogy elősegítse a nők és férfiak teljes részvételét a társadalomban. Nők és férfiak társadalmi egyenlősége
elsősorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden területén. A diszkrimináció tilalma azt
jelenti, hogy neme alapján senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés. Ma az egyenlőség
helyett egyre inkább az egyenlő jogok, esélyek és bánásmód kifejezéseket használják: rendelkezzen a két nem egyenlő lehetőségekkel a társadalmi és a magánéletben, a munkavállalás
területén, a képzésben, való részvételben, az előmenetelben, a politikai döntéshozatalban, a
gyereknevelésben, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.
Az adattáblák kitöltéséhez elsősorban helyi adatgyűjtésre volt lehetőség, amelyhez szintén a
partnerek segítségét kértük. Sajnos központi adatszolgáltatás e területen kevéssé áll rendelkezésre.
E tématerületnél kiemeljük – az egységes szemlélet miatt - a vonatkozó jogszabályokat. Jogi
alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
 Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében.
 a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
 a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének
a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerőpiaciviszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti,
hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi
meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A
nők gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk.
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak
körében a gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest növeli a
munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők
aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen
vagy idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés aktivitáscsökkentő hatása annál na57

gyobb, minél kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a gyermekek száma is,
a három vagy több gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket
egyedül nevelő nők inkább kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik.
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők
között magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai).
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
2013
482
440
2014
474
428
2015
471
421
2016
482
415
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

405
417
424
429
#ÉRTÉK!

344
377
360
347
#ÉRTÉK!

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
77
57
47
53
n.a.

Nők
(TS 0802)
96
51
61
68
n.a.
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A táblázatból kitűnik, hogy Kenézlő községünkben a munkaerőpiacon kevesebb a női foglalkoztatott száma, mint a férfiaké. A munkanélküli nők száma a vizsgált időszak mindegyik
évében magasabb, kivéve a 2014. évet.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen foglalkoztatást segítő és képzési programok nincsenek. A járási munkaügyi
osztály által szervezett rendszeres képzések, segítő programokra ugyanakkor a látókörünkben
lévő rászorulókat értesítik és ezeket a programokat nyilvánosan is közzéteszik.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Erre vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. A munkaügyi szervek által biztosított képzési, átképzési lehetőségek felé irányítjuk az esetleges érintett lakosokat.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Településünkön hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén bérkülönbségből adódóan nem volt.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A családi, háztartási magánéletbeli feladatok leginkább a nőket terhelik. Általában ők gondoskodnak gyermekeikről, szüleikről, sokszor párjukról is. A kisgyermekes családoknál elhelyezkedési problémát, és a munkahelyi feladatok megoldását nagyban befolyásolja a bölcsőde, ill. óvoda megléte. A mai korszerű munkahelyek elvárják a teljes odaadást, a cégnek megfelelő munkahelyi tempót, ezért az otthoni felelősségteljes gyermekvállalás, gyermeknevelés
háttérbe szorul.
Kenézlő községben nincs sem bölcsőde, sem családi napközi.
Az óvoda nyitvatartási ideje rugalmasan alkalmazkodik a munkavállaló nők tekintetében. 7
órától már fogadják a gyerekeket, így a dolgozó nők többsége munkaidő elkezdése előtt el
tudja vinni óvodába a gyermekét. Munkaidő végeztével pedig el tud menni gyermekéért. Mint
már a korábbiakban említettük az óvoda felveszi a gyerekeket 3 éves korától, (a 3 éves kor
előtt is felveszik, ha a felvétel napjától számítva fél éven belül betölti a 3 éves kort) ezzel is
támogatva a nők munkába állását.
Az 50 fős férőhelyű óvoda megfelel a település igényeinek kielégítésére.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

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

Védőnők száma
(TS 3201)

2013
1
2014
0
2015
0
2016
0
2017
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti gyermekek
száma

Átlagos gyermekszám védőnőnként

43
43
41
49
n.a.

43
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ÉRTÉK!

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat tevékenységi körében realizálódik elsősorban. A szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott
figyelmet fordítanak a településen a védőnők.
Családtervezéssel kapcsolatban a serdülőkorban lévő gyermekek felvilágosítására alapvetően
az iskolában kerül sor, több alkalommal is szerveznek ilyen jellegű oktatást.
A leendő édesanyák számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadása megkezdődik már várandós korban a szülésfelkészítő tanfolyam keretében, egyéni beszélgetések,
látogatások alkalmával, kezdve a szüléstől, szoptatástól a tápláláson gyereknevelésen át. Segítséget kapnak a szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében, szükség esetén az utánajárásban is.
A védőnői hálózat nagy figyelmet fordít a szociális okból vagy gondatlanságból veszélyeztetettségben élő gyermekek folyamatos nyomon követésére és a társszervekkel való kapcsolat
felvételre.
A településen a védőnői hálózat biztosított. A gyermekorvos és a védőnő által nyújtott szolgáltatások révén nem szenvednek hiányt sem a családtervezés, sem az anya- és gyermekgondozás területén.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Településünkön, a családon belüli erőszak nem jellemző.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A településen anyaotthon nem működik. Krízishelyzetben a Református Egyház által működtetett, 3 km-re lévő szomszéd településen lévő anyaotthon igénybe vehető, azonban további
anyaotthonokról a település 50 km-es körzetében lévőkről nincs pontos adatunk.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében.
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a
női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési
mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
Kenézlő Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének tagjai jelenleg 7 főből 1 nő. Az
iskola és az óvoda intézményének a vezetője szintén nő.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések nincsenek a településen.
Az a régi beidegződés, miszerint a nőnek a konyhában a helye, napjainkban egyre kevésbé
megvalósítható, ma már a nők is rá vannak kényszerítve arra, hogy dogozzanak. A család és a
karrier összeegyeztetése a nők számára nehéz feladat, mert a munka mellett vezetni kell a
háztartást, és gondoskodni kell a családról is. Ahhoz, hogy mindkét helyen megállják a helyüket jó szervezőkészségre, ember feletti kitartásra és elszántságra van szükségük.
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő
anyák, valamint az 50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak
a munkaerőpiacon. A nők magas munkanélküliségi aránya össztársadalmi probléma, amelyen
komplex programokkal lehetne enyhíteni.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Képzetlenség, szakképesítés hiánya

Képzések szervezése, munkanélküliek képzési programokban való részvételének szorgalmazása, segítése az elhelyezkedés esélyének
növelése érdekében.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben
világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. Az öregek aránya a Föld teljes népességét
figyelembe véve 2000-ben 10 % volt, 2050-ben 25 % körül várható, míg ez az arány
Európában 36-37 %-os mértéket mutat. Az Európa egészére érvényes általános öregedési
folyamat Magyarországon is jellemző. Folyamatosan, az utóbbi években pedig gyorsuló
ütemben csökkent a 14 éves és ennél fiatalabb korcsoportok aránya és emelkedett az idősebb
aktív korúaké, de még inkább a 60 éven felülieké. Ezen arányok a születések és halálozások
trendjeiből erednek, a vándorlások szerepe eddig nem volt meghatározó. Míg a demográfiai
öregedés, a korstruktúra romlása a maga átütő társadalmi hatásaival kedvezőtlen folyamatot
jelenthet, az életkor meghosszabbodása nagyon is pozitív jelenség. A társadalmi szolidaritás
megkívánja, hogy a fiatal generációk fokozott gondot fordítsanak a teljes népesség immár
egyötödét kitevő, a munkából lassan kiöregedő, vagy már kiöregedett népesség
életkörülményeire, életminőségére. Az életkörülményeket - így az időskorúakét is - általában
a lakáshelyzettel, a jövedelemmel és a fogyasztás szerkezetével, színvonalával lehet
jellemezni, figyelemmel a háztartások szerkezetére.
Az öregedés folyamata elkerülhetetlen. Egy társadalom akkor kezeli az idősek kérdését sikeresen, ha az idős ember aktivitása, anyagi, egészségügyi, szociális és kapcsolati biztonsága az
egyén számára megnyugtatóan alakul. Az életminőség megtartása részben az intézményekre,
részben az egyénre hárul. Kérdés az, hogy az egyes szociális ellátó rendszerek mennyire készültek fel a növekvő igények ellátására, mennyi terhet bír el a család, milyen megtartó és
támogató közösségekre támaszkodhatnak az idősek.
Kiemelt figyelmet érdemelnek, mert magas az egyedül élők aránya, így az önkormányzat
számára további odafigyelést jelent, mivel igényük várhatóan megnő a közösségi szolgáltatásokra.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a
házasok, és növekszik az özvegyek aránya.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
–
növekszik az átlagéletkor,
–
magasabb a középkorúak halandósága,
–
a nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”).
A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagy
részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják.
Mivel az idős emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, egyes esetekben nem is a településen élnek, nagy a veszélye a településen az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő férfiak száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban
részesülő nők száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2013
2014
2015
2016
2017

138
125
119
111
n.a.

211
200
198
191
n.a.

349
325
317
302
#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy 2013-tól egészen 2016-ig a nők száma lényegesen
magasabb volt, mint a férfiaké.
Közöttük magas az egyedül élők aránya is, főleg az idős nők körében, ami az önkormányzat
számára további odafigyelést jelent, mivel igényük várhatóan megnő a közösségi szolgáltatásokra.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Magyarországon a KSH adatai szerint 2010-ben az 55 év feletti korosztály foglalkoztatási
rátája alig haladta meg az 50 százalékot. Az intézmények, vállalatok ritkán alkalmaznak időseket, hiszen magasabb bért és addicionális költséget jelentenek számukra. Egy tanulmány
szerint a két legerősebb érv, amit az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmaznak: az idegen nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor
számos érv szól az alkalmazásuk mellett is: a munkában töltött évek alatt komoly szakmai
tudásbázist halmoztak fel és jóval pontosabbak és megbízhatóbbak a fiataloknál (nem fognak
más munkát keresni, megbecsülik a feladatokat), kevésbé kritikusak a felső vezetéssel és a
vállalat működésével szemben és erős elkötelezettséget mutatnak a munkahelyük iránt. Emellett pedig, ha egészségi állapotuk lehetővé teszi részmunkaidőben, vagy akár kiszervezéssel is
hajlandók dolgozni.
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti regisztRegisztrált
55 év feletti tartós
rált munkanélküliek Tartós munkamunkanélküliek
munkanélküliek szászáma
nélküliek száma
Év
száma
ma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
Fő
%
Fő
Fő
%
173
22
13%
90
n.a.
#ÉRTÉK!
2013
108
16
15%
64
n.a.
#ÉRTÉK!
2014
108
24
22%
73
n.a.
#ÉRTÉK!
2015
121
27
22%
70
n.a.
#ÉRTÉK!
2016
#ÉRTÉK!
#ÉRTÉK! #ÉRTÉK!
#ÉRTÉK!
n.a.
#ÉRTÉK!
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

A 6.2.3. táblázatból megfigyelhetjük, hogy ugyan az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek
száma nem magas a községben. Ez annak köszönhető, hogy aki megfelel a feltételeknek, 60.
életévének betöltésekor nyugdíj előtti munkanélküli ellátást igényel.
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel, akiknek közülük az egészsége engedi, szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre lehetőségük a munkaerőpiacon egyre kevesebb, kivételt képez, ha speciális tudással rendelkeznek.
Községünkben nappali ellátást biztosító intézmény nem működik, így ez az adat nem releváns.
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 demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen
fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és
az előrehaladott demencia.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A munkaerő-piacon ők már nem képviselik magukat.
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
Az idősek foglalkoztatására támogató programok a településen nincsenek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem jellemző.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáik megoldásában.
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és
helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
65 év feletti lakosság
Nappali ellátásban részesülő időskorúak szászáma
ma (TS 5101)
Év
(TS 0328)
Fő
Fő
%
2013
167
0
0%
2014
171
0
0%
2015
176
0
0%
2016
177
0
0%
2017
n.a.
n.a.
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

Nappali ellátásban nem részesült időskorú a településen, így nem releváns vizsgálatuk.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
(TS 5701)

2013
2014
2015
2016
2017

2,00
2,00
1,50
1,00
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Időkorúak járadékában nagyon minimális azok száma, akik részesültek. 2014-től számuk fokozatosan csökken.
Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák
megoldásában.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében
kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A szolgáltatás
igénybevételekor minden esetben gondozási szükségletfelmérésre kerül sor, mely két részből
tevődik össze, háziorvosi vélemény és a szükségletfelméréssel megbízott szakdolgozó helyszínen történő állapot felmérése. Házi segítségnyújtás keretében főként idős emberekről, fogyatékos személyekről, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről
gondoskodnak, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtás során ellátandó feladatok:
 a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítésnyújtást,
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézményben történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell:
 az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 a szociális segítésnél felsorolt tevékenységeket.
Házi segítségnyújtás szolgáltatását 2013-ban 18 fő, 2014-ben 19 fő, 2015-ben 17 fő, 2016-ban
17 fő vette igénybe. A házi segítésnyújtás szolgáltatás térítési díjmentesen vehető igénybe.
A településen működik orvosi ellátás, háziorvosi rendelés keretein belül, amely a felnőttek
vizsgálatát és egészségügyi ellátását egyaránt megvalósítja. A településen egy orvosi rendelő
található.
Az alapfokú egészségügyi ellátást , háziorvosi feladatokat vállalkozás biztosítja. A háziorvosi rendelő teljesen akadálymentesített. Rendelés Kenézlőn hetente háromszor van, a gyógyszertár a rendelési idővel azonos napokon, délután áll rendelkezésre a betegek számára.
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A szakorvosi ellátást igénylő idős, mozgásukban korlátozott, illetve önálló közlekedésre képtelen személyek sárospataki és a sátoraljaújhelyi szakorvosi rendelőintézetbe történő szállítása
betegszállítóval megoldott.
A gyógyszertár hetente három nap tart nyitva. Szakrendeléseknek Sárospatak és Sátoraljaújhely ad helyt. Sárospatakon található a központi ügyelet is.
Az itt élő lakosság korcsoportos összetétele miatt egyre nagyobb számú szív- és érrendszeri,
tüdő, csont és ízületi, daganatos, stroke-os beteg ellátását kell biztosítani, ugyanakkor kiemelt
figyelmet kell fordítani az emelkedő számú demens, alzheimeres, esetleg magatehetetlen idős
ember ellátására. A betegségek előfordulása az 50. életévtől exponenciálisan emelkedik
Kenézlőn a Sárospataki Járási Hivatal kijáró ügysegédjénél heti egy napon intézhetik helyben
a lakosok a szociális ügyeket érintő feladatokat is.
Kórházi ellátás a Sátoraljaújhelyen található.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Községünkben korlátozott lehetőség áll rendelkezésre az idősebb korosztály kulturális és
közművelődési tevékenységére. Nem jellemző a színház és múzeumi kiállítás látogatása, mivel ehhez legkevesebb 20 kilométert kellene utazniuk a legközelebbi városba, azonban a rendezvények időpontjait figyelembe véve a tömegközlekedési menetrend nem könnyíti meg a
bejutást. A helyben tartott rendezvényeket szívesen látogatják, különösen közkedvelt az Idősek Napja, mely megrendezése minden évben az ő tiszteletükre történik. A kezdetben hivatásos, drága előadóművészek által adott műsorok helyett az utóbbi években a helyi óvodások és
általános iskolások műsorral kedveskednek a falu idős lakosainak, akik kimondottan örülnek
az ifjú korosztály – sokuk unokája - figyelmességének.
A könyvtárat az idős korosztály egy köre szívesen látogatja. A legkedveltebbek a folyóiratok, a klasszikus irodalom és a legújabb könyvek kölcsönzése. A könyvtári kölcsönzés lehetősége segítséget jelent számukra, mivel erre a célra keveset, vagy egyáltalán nem tudnának
fordítani nyugdíjukból. A férfiak körében közkedvelt a helyi futballmeccsek látogatása. Vallásgyakorlásra minden vasárnap, mindhárom felekezet templomába lehetőség van, melyre
inkább az idősebb korosztály látogatása, jelenléte a jellemző.
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos
adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket.
Fontosnak tartjuk a digitális írástudás fejlesztését idős korban, ezért informatikai képzéssel
szeretnénk segíteni őket.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A 90’-es évek közepétől már hagyománnyá vált Idősek Napja, minden év októberében megrendezésre kerül a 63. életévét betöltöttek számára. A rendezvényen az óvodások és általános
iskolások műsorát követően ebéddel és pénzbeli támogatással fejezzük ki tiszteletünket az
idősebb nemzedéknek.
Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó egyéb programok nincsenek a
településen. Amennyiben a szociális támogatásra rászorult személyekről az alapellátás kere-
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tében nem lehet gondoskodni, akkor az állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított
ellátási formákban kell részükre ellátást biztosítani.

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális intézmények száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
n.a.

9 261
8 500
8 000
8 500
n.a.

0
0
0
0
n.a.

1
2
2
2
n.a.

Forrás: TEIR

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egyedül élő idősek segítése

Az aktivitást megőrző programok, szolgáltatások szervezése
Képzések indítása, igény szerinti bővítése
Számítástechnikai képzések, internet haszná- Képzések, programok szervezése
lat
igény bővítése, érdeklődés felélénkítése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy az, 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 aktívrészvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményes az
ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk
szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az
adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalást.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális
és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet,
valamint a sport és a szórakozás területén is.
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezzük.
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek
a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A fogyatékkal élők védett foglalkoztatottnak minősülnek. Településünkön a fogyatékkal élőknek foglalkoztatottsági lehetőség nincs, esetleg a közfoglalkoztatás keretében, ha az adott
tevékenység engedi, és természetesen előnyben részesülnek annak érdekében, hogy teljes értékű életet élhessenek.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma nemenként
Év
2013
2014
2015
2016
2017

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak (TS 6201)
40
35
30
26
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
39
39
38
33
n.a.
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A 7.1.1 számú táblázatból kitűnik, hogy 2013. évtől számuk csökken. Míg 2013-ban a nők
száma alacsonyabb volt, 2014-től ez az arány megfordult és a vizsgált időszak végéig tartotta
azt. A nők 2014-től 2016-ig magasabb számban részsültek megváltozott munkaképességű
személyek szociális ellátásaiban.

Településünkön nappali ellátásban senki sem részesül, így a 7.1.2. tábla vizsgálata nem releváns.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Településünkön hátrányos megkülönböztetés a fogyatékkal élők körében a foglalkoztatás területén nem jellemző.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Településünkön önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
nincsenek.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Állami támogatásban részesülnek, az önkormányzat a lehetőségeihez mérten segíti ezen személyek életének megkönnyítését együttműködve az érintett személyek igényének megfelelően. A szociális ellátásokat igénybe vevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is. Nyilvántartott adat azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülőkről van.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre.
A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a
közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A
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kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor
lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit.
A fogyatékos személy számára a Fot-ban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre.
Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a
külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell
gondoskodni.
A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai
fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő
felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az
óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a
jog, hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították.
A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé
kell tenni.
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog biztosított a településen:
másokkal azonos alapon, hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a
fogyatékossággal élő személyek jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra.
A fogyatékos emberek önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti lehetőségének támogatása kiemelt feladat. Ennek érdekében az együttműködésre és a párbeszédre
lehetőséget adó fórumokat hirdessen az önkormányzat.
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az
utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz
tartozó ember –azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista
és súlyosan halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét
kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy
szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről,
hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában
foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A településen az akadálymentesítés megoldott, a közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához önkormányzatunk segítséget
nyújt az igényeknek megfelelően, esetlegesen bevonva a közös hivatalként működő településeket.

71

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató
épületek akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítés településünkön nem okoz gondot az érintettek részére. A rendezvények, épületek, információk hozzáférése megoldott.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A munkahelyek akadálymentesítésére vonatkozóan nem álladat a rendelkezésünkre.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő
számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni.
A közterületek, járdák, parkok, illetve a parkolóhelyek kialakítása, akadálymentesítése részben biztosított a településen.
Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal minden
vonatkozásban érvényesüljön – az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Települési szinten nappali intézménnyel nem rendelkezünk, a közlekedés megoldott az igényeknek megfelelően.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünkön élő fogyatékos emberek pozitív diszkriminációban nem részesülnek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az elszigeteltség hatásainak enyhítése
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások,
szűrővizsgálatok igénybevételének segítése,
a mozgásukban erősen korlátozott személyek
támogatása a szűrőprogramokra történő eljutásuk terén

fejlesztési lehetőségek
A célcsoport kommunikáció színterének bővítése, számítógépes ismeretek
szélesítése
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is
minél nagyobb számban részt vegyenek
az egészségügyi szűrővizsgálatokon
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő vállalkozóknak és vállalkozásoknak, az egyházak képviselőinek, a település lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Kenézlő a
jövőben még inkább élhető településsé váljon.
Településünkön a jogszabályok által előírt kötelezően ellátandó szolgáltatásokon és intézményeken túl szerepet kapnak a civil és egyházi szervezetek, csoportok lakosokat érintő tevékenységei.
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.)
Kenézlőn az alábbi civil és egyházi szervezetek gyakorolják tevékenységüket:
- " KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT" Alapítvány,
- Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat,
- Kenézlő Sport Egyesület,
- Kenézlő, Györgytarló, Viss és Zalkod Települések Önkéntes Tűzoltó Egyesülete,
- Római Katolikus Egyház,
- Görög Katolikus Egyház,
- Református Egyház,
- Máltai Szeretetszolgálat,
- Vöröskereszt.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A Kenézlő Sport Egyesület 1950-ben alakult, az önkormányzat az Egyesület működését
anyagilag támogatja. A települési és a roma nemzetiségi önkormányzat között együttműködési megállapodás van, mely elsősorban a roma nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos segítségnyújtás formáját rögzíti.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy község összefogásával, (Kenézlő, Györgytarló, Viss és
Zalkod) Kenézlői székhellyel van, 2013-ban bejegyezték.
A vallási tevékenység gyakorlását három felekezet biztosítja: a római katolikus, a görög katolikus és a református egyház. Az önkormányzat minden felekezet működéséhez évente támogatást nyújt. A fenti civil szervezetekkel, egyházakkal az önkormányzat hosszú idő óta jó
kapcsolatot ápol.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzati döntés-előkészítés, illetve azok végrehajtásának hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a hivatali működés, az ügyfelek részére a hivatali szolgáltatásokhoz történő
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hozzáférés biztosítása és az önkormányzati szervek és intézmények munkájának segítése érdekében 2013. február 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra Kenézlő, Györgytarló és Zalkod települések képviselő-testületei közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.
Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az
Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb,
forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást,
közszolgáltatást és a településfejlesztést. (A társulás az önkormányzatok várható döntése értelmében munkáját a továbbiakban is folytatni fogja.) Ezen társulás keretein belül történik a
társulás önkormányzatai részére az orvosi ügyeleti szolgálat biztosítása, a belső ellenőrzési
feladatok ellátása.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységén belül kiemelt figyelmet fordít a roma
fiatalok továbbtanulását érintő pályázatok támogatására.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A HEP által érintett mindegyik célcsoportba tartozó, problémával küzdő személy szinte minden esetben először a Zempléni Családokért Alapítvány Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóval kerül kapcsolatba, aki az illetékes hatóságok felé jelzi, illetve
kezdeményezi segítségnyújtást, vagy a szükséges hatósági intézkedést.
A településen a " KENÉZLŐI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT" Alapítvány. 1997. április 2-től
működik. Az alapítvány célja: az óvodáskorú gyermekek alkotó munkájának mechanikai,
intellektuális, humánus és szociális tartalmú fejlesztése. Előadások, nyíltnapok szervezése
(anyagi támogatása), játékok vásárlása.
A Kenézlő Sport Egyesület származásra tekintet nélkül lehetőséget biztosít a futballozásra
minden sportolni szerető részére.
A Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Vöröskereszt több alkalommal részesítette különböző
adományokban a településen élő, arra rászorult családot.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szervezetek nincsenek a településen.
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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 helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során konzultáltunk az illetékes és érintett
partnercsoportok képviselőivel, a civil szervezetekkel, intézmények vezetőivel. Az elkészítés folyamatába bevonásra kerültek, településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Egyéni problémák és megoldási alternatívák felvázolására is lehetőségük volt, melyeket közösen megvitattunk és ezek alapján
elkészítettük jelen programunkat. Önkormányzatunk ügyfélfogadási rendje szerint várta a
jelentkezőket, akik hozzászólhattak a program kidolgozásához. A program megvalósíthatóságát és szakmaiságát is mindvégig szem előtt tartottuk. A különböző szervezetek és
a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeit személyesen kezeltük, hirdető fórumainkon nyilvánossá tettük a közreműködés lehetőségét.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Kenézlő Község Települési Esélyegyenlőségi Programja mindenki számára nyilvános és elérhető. A hozzáférés Kenézlői Közös Hivatalában, ügyfélfogadási időben, vagy előre egyeztetett további időpontban megtekinthető.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való megmaradás

Adósságcsapda- pénzgazdálkodási hiányosságok
Csellengő gyermekek
Gyermekek

Településről elkerülő gyermekeket érő negatív hatások (alkohol, drog)
Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek étkeztetése
Képzetlenség, szakképesítés hiánya

Nők
Egyedül élő idősek segítése
Idősek

Számítástechnikai képzések, internet használat
Az elszigeteltség hatásainak enyhítése

Fogyatékkal
élők

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások,
szűrővizsgálatok igénybevételének segítése,
a mozgásukban erősen korlátozott személyek
támogatása a szűrőprogramokra történő
eljutásuk terén

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
- Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi közfoglalkoztatásba történő
bevonás lehetőségéről, menetéről a rászorulók
részére.
Foglalkoztatási Osztályra történő
irányítás, regisztrálásra történő rábeszélés a
további ellátások lehetősége érdekében.
- Cégek munkahely hirdetéseinek közzététele.
Életviteli tanácsadás saját környezetben
Szünidei programok szervezése
Alkohol és drog hatásairól megelőző tájékoztató előadások szervezése
Cél, hogy minden érintett gyermek vegye
igénybe a kedvezményes étkeztetést, erről az
elutasító szülőket meg kell győzni.
Képzések szervezése, munkanélküliek képzési programokban való részvételének szorgalmazása, segítése az elhelyezkedés esélyének
növelése érdekében.
Az aktivitást megőrző programok, szolgáltatások szervezése
Képzések indítása, igény szerinti bővítése
Képzések, programok szervezése
igény bővítése, érdeklődés felélénkítése
A célcsoport kommunikáció színterének bővítése, számítógépes ismeretek
szélesítése
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is
minél nagyobb számban részt vegyenek az egészségügyi szűrővizsgálatokon
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport

Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

-

Elhelyezkedés elősegítése és foglalkoztatásban való megmaradás

-

Adósságcsapda-pénzgazdálkodási hiányosságok kezelése érdekében együttműködések kialakítása

-

Programok szervezése a szünidőben

-

Alkohol és drog hatásairól megelőző,
tájékoztató előadások megszervezése

-

Rászorult gyermekek étkeztetése

-

Képzések szervezése

-

Egyedül élők számára célzott programok szervezése

Gyermekek

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

-

Képzések szervezése, internet használat

-

Az elszigeteltség hatásainak enyhítése

-

Egészségügyi prevenciós szolgáltatások, szűrővizsgálatokon való részvétel
segítése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Foglalkoztatási Osztály
Önkormányzat
Felelős: polgármester
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
Felelős: polgármester
Önkormányzat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Civil partnerek
Felelős: polgármester
Védőnő
Felelős: polgármester
Óvoda
Iskola
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Önkormányzat
Felelős: polgármester
Könyvtár
Foglalkoztatási Osztály
Önkormányzat
Felelős: polgármester
Önkormányzat
Civil szervezetek
Felelős: polgármester
Könyvtár
Foglalkoztatási Osztály
Önkormányzat
Felelős: polgármester
Civilek
Könyvtár
Felelős: polgármester
Védőnői szolgálat
Háziorvosi szolgálat
Önkormányzat
Felelős: polgármester
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Jövőképünk
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 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 generációk
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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Az intézkedési területek részletes kifejtése
I./1. A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége
Cím:

Leírás:
Felelős és határidő:

Elhelyezkedés elősegítése és foglalkoztatásban való megmaradás
A településen élő aktív korúak körében magas a munkanélküliség, melyet közfoglalkoztatás szervezésével szeretnénk
csökkenteni, ez a fajta foglalkoztatás elősegítené az elsődlegesen munkaerő-piacon való későbbi elhelyezkedésüket.
Hunyadi Tibor - 2023. 10. 31. (kedd)

Megjegyzések:

Csökkenésük eszközei: az érintett meggyőzése a közfoglalkoztatásban való részvételről, további pályázatok felkutatása.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Rövidtávú: munkanélküliség csökkentése
Középtávú: nagyobb csökkenés
Hosszútávú: még nagyobb csökkenés

A célkitűzés összhangja egyéb
Helyi Esélyegyenlőségi Program
stratégiai dokumentumokkal:

Az intézkedés tartalma:

Helyi adottságok feltérképezése,
pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra,
új munkahelyek létrehozása és megtartása.

Önkormányzati adatok,
helyi adatgyűjtés,
Az intézkedés eredményességét
TeIR
mérő indikátor(ok):
KSH

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai):

pályázati pénz,
támogatás,
technikai háttér,
szakemberek megléte

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Működési és pályázati támogatottság függvénye, önkormányzati döntés alapján folyamatosan megvalósítható.
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I./2. A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége
Cím:

Adósságcsapda-pénzgazdálkodási hiányosságok kezelése
érdekében együttműködések kialakítása

Leírás:

Elszegényesedés, a lakosság adósságállományának újratermelődése. Pályázati lehetőségek ismeretének hiánya; kevéssé ismerik az energia hatékony megoldásokat, a megújuló
energiaforrások felhasználásának lehetőségét.

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2023. 10. 31. (kedd)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Rövidtávú: fellelni azokat, akiket érint a probléma
Középtávú: megoldási lehetőségek, szakemberek segítése,
beinduljon az adósságrendezés, a fenntarthatóság
Hosszútávú: csökkenjen az eladósodottak száma a településen, csökkenjenek a rezsiköltségek

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal:

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az intézkedés tartalma:

Tájékozódás, adatgyűjtés, helyzetfelmérés
A lakosság tájékoztatása a lehetőségekről
Foglakoztatás érdekében kapcsolattartás a Foglalkoztatási
Osztállyal
Programok szervezése, ahol szakemberek segítik és ismertetik a megoldási lehetőségeket

Önkormányzati adatok,
Az intézkedés eredményességét
helyi adatgyűjtés
mérő indikátor(ok):
pályázati pénz,
Az intézkedés megvalósításához
támogatás,
szükséges erőforrások (humán,
technikai háttér,
pénzügyi, technikai):
szakemberek megléte
Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Szakemberek bevonásával, tájékoztatással, információáramlással hosszú távon csökkenthető az eladósodottak száma.
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II./1. A gyermekek esélyegyenlősége
Cím:

Felelős és határidő:
Az intézkedés felelőse:

Gyermekek részére szünidei programok szervezése
Hátránykompenzáló programok nincsenek községünkben. A
rászoruló gyermekek számára, szünidei programok hiánya. Ezzel az intézkedéssel szeretnénk megoldani azt, hogy községünk
gyermekei kulturált körülmények között tölthessék el a szabadidejüket. A hátránykompenzáló programokkal szeretnénk biztosítani a tanuláshoz megfelelő környezetet, hogy fel tudjanak
készülni a tanórákra. Fontos, hogy a gyermekek étkeztetését is
biztosítani tudjuk.
Hunyadi Tibor - 2023. 12. 31. (vasárnap)
Polgármester

Kategória:

II. Gyermekek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

Rövidtávú: tájékoztatás, pályázati lehetőségek felkutatása
Középtávú: programok szervezése
Hosszútávú: programok megléte, a gyermekek kulturáltan tudják eltölteni szabadidejüket, szünidei programok szervezése,
lebonyolítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai dokumentumokkal:

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az intézkedés tartalma:

igényfelmérés,
pályázati lehetőségek felkutatása,
szünidei programok szervezése.

Leírás:

Az intézkedés eredményes- Önkormányzati adatok,
ségét mérő indikátor(ok):
helyi adatgyűjtés.
Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások Pályázati pénz, támogatás, önkormányzati forrás, technikai hát(humán, pénzügyi, techni- tér, humán erőforrás.
kai):

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

Működési és pályázati támogatottság függvénye, a pályázatok
által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján. Pályázati támogatás függvényében folyamatosan megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak hozzá.
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II./2. A gyermekek esélyegyenlősége
Cím:

Alkohol és drog hatásairól megelőző, tájékoztató előadások
megszervezése

Leírás:

A településről elkerülő gyermekeket eddig nem ismert hatások
érik. Fel kell készíteni őket új környezetükben érő negatív hatásokra és azok következményeire. Olyan előadások megszervezése, melyek felhívják a figyelmet az alkohol és a drog negatív hatásaira, fogyasztásuk következményeire

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

II. Gyermekek esélyegyenlősége

Rövidtávú: tájékoztatás, szakemberek felkeresése
Az intézkedéssel elérni kívánt Középtávú: programok szervezése
cél:
Hosszútávú: programok megléte, a gyermekek körében nem
emelkedik, hanem csökken az alkohol, és drogfogyasztás
A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai dokumentu- Helyi Esélyegyenlőségi Program
mokkal:

Az intézkedés tartalma:

igényfelmérés,
pályázati lehetőségek felkutatása,
szakemberek felkeresése
helyiség biztosítása

Az intézkedés eredményessé- jelenléti ívek
gét mérő indikátor(ok):
előadáson résztvevő gyermekek száma
Az intézkedés megvalósítáPályázati pénz, támogatás, önkormányzati forrás, technikai
sához szükséges erőforrások
háttér, humán erőforrás.
(humán, pénzügyi, technikai):
Működési és pályázati támogatottság függvénye, a pályázatok
Az intézkedés eredményeinek által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján. Pályázati táfenntarthatósága:
mogatás függvényében folyamatosan megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak hozzá.
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II./3. A gyermekek esélyegyenlősége
Cím:

Rászorult gyermekek étkeztetése

Leírás:

Rossz anyagi körülmények között élő gyermekek megfelelő élelmezése, főként az iskolai szünetek alatt. Szeretnénk,
hogy minden gyermek jusson megfelelő élelmezéshez, a
tanítási szünetek ideje alatt is.

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

II. Gyermekek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Rövidtávú: megfelelő pályázati források felkutatása, folyamatos figyelése (1-2. hónap)
Középtávú: igények felmérése (2-6. hónap)
Hosszútávú: élelmiszerosztás (6. hónaptól). Lehetőség szerint rendszeressé tenni.

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal:

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az intézkedés tartalma:

igényfelmérés,
pályázati lehetőségek felkutatása,

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor(ok):

résztvevők száma
elszámolás

Az intézkedés megvalósításához
Pályázati pénz, támogatás, önkormányzati forrás, humán
szükséges erőforrások (humán,
erőforrás.
pénzügyi, technikai):

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Működési és pályázati támogatottság függvénye, a pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján. Pályázati támogatás függvényében folyamatosan megvalósítható.
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III./1. A nők esélyegyenlősége
Cím:
Leírás:

Képzések szervezése a nők munkaerő-piaci esélyeik
növelése érdekében
A nők az országos tendenciákhoz hasonlóan községünkben alulképzettek. Ezzel az intézkedéssel a munkaerő-piaci esélyeiket szeretnénk növelni.

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2023. 12. 31. (vasárnap)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

III. A nők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

Cél: munkaerő-piacra való jutás a nők köréből.
Rövidtávú: adatgyűjtés - folyamatos
Középtávú: képzések elindítása
Hosszú távú: még több képzés indítása, egyre több nő
szerez szakképzettséget.

A célkitűzés összhangja egyéb stratéHelyi Esélyegyenlőségi Program
giai dokumentumokkal:

Az intézkedés tartalma:

- igények felmérése,
- pályázati lehetőségek felkutatása,
- tájékoztatás a lehetőségekről,
- képzések szervezése,
- szakképzettségek megszerzése,
- még több képzés indítása.

Az intézkedés eredményességét mérő önkormányzati adatok
indikátor(ok):
Foglalkoztatási Osztály adatai
- pályázati pénz,
Az intézkedés megvalósításához
- támogatás,
szükséges erőforrások (humán, pénz- technikai háttér,
ügyi, technikai):
- szakemberek megléte.
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága:

Pályázati lehetőség esetén megvalósítható, a pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján.
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IV./1. Az idősek esélyegyenlősége

Cím:

Egyedül élő idősek segítése

Leírás:

Időskori egyedüllét, magányosodás depresszív hatása
jelentős probléma

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:

Rövidtávú: helyzetfelmérés,
Középtávú: szemléletformálása, kapcsolatfelvétel a családdal az érintettekkel
Hosszú távú: programok folyamatos szervezése települési szinten. Aktív időskor segítése, bevonásuk a közösségi
munkába. Helyi rendezvényeken való közös sütés-főzés.

A célkitűzés összhangja egyéb straHelyi Esélyegyenlőségi Program
tégiai dokumentumokkal:

Az intézkedés tartalma:

- igényfelmérés,
- jelentkezők összeírása,
- programok szervezése
- az időskorú lakosság körében csökken az elmagányosodás

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor(ok):

- adatgyűjtés,
- önkormányzati adatok,

Az intézkedés megvalósításához
szükséges erőforrások (humán,
pénzügyi, technikai):

- önkormányzati adatgyűjtés
- támogatás,
- önkormányzati forrás,
- technikai háttér,
- szakemberek megléte

Megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak
Az intézkedés eredményeinek fennhozzá. Önkormányzati döntés alapján folyamatosan
tarthatósága:
fenntartható.
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IV./2. Az idősek esélyegyenlősége
Cím:

Felelős és határidő:
Az intézkedés felelőse:

Informatikai képzések szervezése az idősek részére
Községünkben a digitális írástudatlanság jellemző probléma
az idősek tekintetében. Szeretnénk növelni az informatikai
eszközöket használni tudók számát, ezzel is biztosítani számukra az egyenlő esélyű hozzáférést a különböző információkhoz.
Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)
Polgármester

Kategória:

IV. Az idősek esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Rövidtávú: tájékoztatás, képzés megszervezése,
Középtávú: egyre többen vesznek részt az informatikai képzésen,
Hosszú távú: további képzés indítása, digitális írástudatlanság csökkentése.

Leírás:

A célkitűzés összhangja egyéb
Helyi Esélyegyenlőségi Program
stratégiai dokumentumokkal:

Az intézkedés tartalma:

- igényfelmérés,
- jelentkezők összeírása,
- képzés megszervezése
- további képzések szervezése
- nagy érdeklődés
- magas a részvétel a képzésen
- az időskorú lakosság körében nő az informatikai eszközöket
használni tudók aránya

Az intézkedés eredményességét - adatgyűjtés,
mérő indikátor(ok):
- önkormányzati adatok,

Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi, technikai):

- önkormányzati adatgyűjtés
- támogatás,
- önkormányzati forrás,
- technikai háttér,
- szakemberek megléte

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak hozzá.
Önkormányzati döntés alapján folyamatosan fenntartható.
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IV./1. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Cím:

Az elszigeteltség hatásainak enyhítése

Leírás:

Adathiány. Nincs információs a fogyatékkal élők valós
számáról, fogyatékosságuk fokáról, milyen fogyatékossággal rendelkeznek.

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

A hiányzó adatok begyűjtése. Az intézményekkel, egyesületetekkel kapcsolatba lépni. A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megvalósítása, kommunikációs színterének bővítése, a számítógépes ismereteik bővítése.

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal:

Esély Egyenlőségi Program

Az intézkedés tartalma:

Kapcsolattartás a célcsoporttal, a velük foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel, szervezetekkel. Tájékoztatni a
célcsoportot a segítő szervezetekről, lehetőségeikről. Bevonni őket a közösségi programokba.

Fogyatékkal élők száma, különböző fogyatékossági kategóAz intézkedés eredményességét
riákba sorolás ismerete, háziorvosi nyilvántartás, adatfrissímérő indikátor(ok):
tés, aktualizálás, kapcsolattartás
Humán
Az intézkedés megvalósításához
Pénzügyi
szükséges erőforrások (humán,
Technikai
pénzügyi, technikai):

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Folyamatosan megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak hozzá, pályázati források folyamatos felkutatásával. Folyamatos karbantartás.
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IV./2. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Cím:

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások, szűrővizsgálatok igénybevételének segítése, a mozgásukban erősen korlátozott személyek támogatása a szűrőprogramokra történő
eljutásuk terén

Leírás:

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatások nehezebben
elérhetőek a célcsoport számára, éppen ezért kevesen veszik igénybe.

Felelős és határidő:

Hunyadi Tibor - 2020. 12. 31. (csütörtök)

Az intézkedés felelőse:

Polgármester

Kategória:

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

Az intézkedéssel elérni kívánt
cél:

Elérhetőek legyenek az egészségügyi szolgáltatások, amin
egyre többen jelennek meg a célcsoportból is. Ezzel elérjük
a célcsoport körében az egészségmerőzést, a preventív
szolgáltatások kihasználását.

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal:

Esély Egyenlőségi Program

Az intézkedés tartalma:

Kapcsolattartás a célcsoporttal, a velük foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel, szervezetekkel. Tájékoztatni a
célcsoportot a segítő szervezetekről, lehetőségeikről. Bevonni őket a közösségi programokba.

Az intézkedés eredményességét
mérő indikátor(ok):

szűréseken megjelentek száma
mozgó szűréseken megjelentek száma

Humán
Az intézkedés megvalósításához
Pénzügyi
szükséges erőforrások (humán,
Technikai
pénzügyi, technikai):

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága:

Folyamatosan megvalósítható, ha a célcsoport tagjai pozitívan állnak hozzá, pályázati források folyamatos felkutatásával. Folyamatos karbantartás.
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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
Intézkedés
sorszáma

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés
Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

A településen élő aktív
korúak körében magas a
munkanélküliség, melyet közfoglalkoztatás
Elhelyezkedés
szervezésével szeretelősegítése és
nénk csökkenteni, ez a
foglalkoztatásban
fajta foglalkoztatás
való megmaradás
elősegítené az elsődlegesen munkaerő-piacon
való későbbi elhelyezkedésüket.

Helyi adottsáRövidtávú: mungok feltérképekanélküliség
zése, pályázat
csökkentése
benyújtása
Középtávú: na- Helyi Esélyegyenközfoglalkozta- Polgármester
gyobb csökkenés
lőségi Program
tásra,
Hosszú távú: még
új munkahelyek
nagyobb csökkelétrehozása és
nés
megtartása.

2023.10.31.

Működési és
pályázati támoÖnkormányzati
pályázati pénz,
gatottság függadatok,
támogatás, techni- vénye, önkorhelyi adatgyűjtés,
kai háttér, szak- mányzati döntés
TeIR
emberek megléte alapján folyamaKSH
tosan megvalósítható.

Elszegényesedés, a
lakosság adósságállományának újratermelőAdósságcsapdadése. Pályázati lehetőpénzgazdálkodási
ségek ismeretének
hiányosságok
hiánya; kevéssé ismerik
kezelése érdekéaz energia hatékony
ben együttműkömegoldásokat, a megdés kialakítása
újuló energiaforrások
felhasználásának lehetőségét.

Rövidtávú: fellelni azokat, akiket
érint a probléma
Középtávú: megoldási lehetőségek, szakemberek
segítése, beinduljon az adósság- Helyi Esélyegyenrendezés, a fennlőségi Program
tarthatóság
Hosszú távú:
csökkenjen az
eladósodottak
száma a településen, csökkenjenek
a rezsiköltségek

2023. 10. 31.

Szakemberek
bevonásával,
tájékoztatással,
információáramlással hosszútávon csökkenthető
az eladósodottak
száma.

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt esélyegyenlőséelérni kívánt cél
gi probléma megnevezése

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Tájékozódás,
adatgyűjtés,
helyzetfelmérés
A lakosság
tájékoztatása a
lehetőségekről
Foglakoztatás
érdekében
Polgármester
kapcsolattartás a
Foglalkoztatási
Osztálytal
Programok
szervezése, ahol
szakemberek
segítik és ismertetik a megoldá-

Önkormányzati
adatok,
helyi adatgyűjtés

pályázati pénz,
támogatás,
technikai háttér,
szakemberek
megléte
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Az intézkedés felelőse

Az intézkedés
Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

1

Hátránykompenzáló
programok nincsenek
községünkben. A rászoruló gyermekek számára, szünidei programok
hiánya. Ezzel az intézkedéssel szeretnénk
megoldani azt, hogy
községünk gyermekei
Gyermekek részé- kulturált körülmények
re szünidei prog- között tölthessék el a
ramok szervezése szabadidejüket. A hátránykompenzáló programokkal szeretnénk
biztosítani a tanuláshoz
megfelelő környezetet,
hogy fel tudjanak készülni a tanórákra.
Fontos, hogy a gyermekek étkeztetését is
biztosítani tudjuk.

Rövidtávú: tájékoztatás, pályázati
lehetőségek felkutatása Középtávú:
programok szerigényfelmérés,
vezése Hosszú
pályázati lehetávú: programok Helyi Esélyegyen- tőségek felkutaPolgármester
megléte, a gyerlőségi Program
tása, szünidei
mekek kulturáltan
programok
tudják eltölteni
szervezése.
szabadidejüket,
szünidei programok szervezése,
lebonyolítása.

Önkormányzati
adatok, helyi
adatgyűjtés.

Működési és
pályázati támogatottság függvénye, a pályázatok által elvárt
Pályázati pénz,
fenntarthatósági
támogatás, önkorszempontok
mányzati forrás, alapján. Pályázati
technikai háttér, támogatás függhumán erőforrás. vényében folyamatosan megvalósítható, ha a
célcsoport tagjai
pozitívan állnak
hozzá.

2

A településről elkerülő
gyermekeket eddig nem
Alkohol és drog ismert hatások érik. Fel
hatásairól megkell készíteni őket új
előző, tájékoztató
környezetükben érő
előadások megnegatív hatásokra és
szervezése
azok következményeire.
Olyan előadások megszervezése, melyek

Rövidtávú: tájéigényfelmérés,
koztatás, szakempályázati leheberek felkeresése
tőségek felkutaKözéptávú: progHelyi Esélyegyentása,
ramok szervezése
Polgármester
lőségi Program
szakemberek
Hosszútávú:
felkeresése,
programok megléhelyiségek
te, a gyermekek
biztosítása
körében nem

jelenléti ívek
előadáson résztvevő gyermekek
száma

Működési és
pályázati támoPályázati pénz,
gatottság függtámogatás, önkor- vénye, a pályázamányzati forrás,
tok által elvárt
technikai háttér, fenntarthatósági
humán erőforrás.
szempontok
alapján. Pályázati
támogatás függ-

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe, megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt esélyegyenlőséelérni kívánt cél
gi probléma megnevezése

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

Az intézkedés
tartalma

si lehetőségeket

I. A gyermekek esélyegyenlősége

2020.12.31.

2020.12.31.
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A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe, megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt esélyegyenlőséelérni kívánt cél
gi probléma megnevezése

D
A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E
Az intézkedés
tartalma

F
Az intézkedés felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

felhívják a figyelmet az emelkedik, hanem
alkohol és a drog nega- csökken az alkotív hatásaira, fogyasztá- hol, és drogfosuk következményeire
gyasztás

3

Rövidtávú: megfelelő pályázati
források felkutaRossz anyagi körülmétása, folyamatos
nyek között élő gyerfigyelése (1-2.
mekek megfelelő élelhónap)
mezése, főként az iskoKözéptávú: igéRászorult gyer- lai szünetek alatt. Szenyek felmérése
mekek étkeztetése retnénk, hogy minden
(2-6. hónap)
gyermek jusson megfeHosszútávú:
lelő élelmezéshez, a
élelmiszerosztás
tanítási szünetek ideje
(6. hónaptól).
alatt is.
Lehetőség szerint
rendszeresség
tenni.

vényében folyamatosan megvalósítható, ha a
célcsoport tagjai
pozitívan állnak
hozzá.

igényfelmérés,
Helyi Esélyegyen- pályázati lehePolgármester
lőségi Program
tőségek felkutatása,

2020.12.31.

Működési és
pályázati támogatottság függvénye, a pályázaPályázati pénz,
tok által elvárt
résztvevők száma támogatás, önkor- fenntarthatósági
elszámolás
mányzati forrás,
szempontok
humán erőforrás. alapján. Pályázati
támogatás függvényében folyamatosan megvalósítható.

2023.12.31.

Pályázati lehető- pályázati pénz, - ség esetén megtámogatás, - techvalósítható, a
nikai háttér, pályázatok által
szakemberek
elvárt fenntarthamegléte.
tósági szempontok alapján.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Cél: munkaerő- igények felmépiacra való jutás a
rése, - pályázati
A nők az országos
nők köréből.
lehetőségek
Képzések szerve- tendenciákhoz hasonló- Rövidtávú: adatfelkutatása, zése a nők mun- an községünkben alul- gyűjtés - folyamatájékoztatás a
Helyi Esélyegyenkaerő-piaci eséképzettek. Ezzel az
tos Középtávú:
lehetőségekről, Polgármester
lőségi Program
lyeik növelése
intézkedéssel a munka- képzések elindítá- képzések
érdekében
erő-piaci esélyeiket
sa Hosszú távú:
szervezése, szeretnénk növelni.
még több képzés
szakképzettséindítása, egyre
gek megszerzétöbb nő szerez
se, - még több

önkormányzati
adatok
Foglalkoztatási
Osztály adatai
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Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe, megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt esélyegyenlőséelérni kívánt cél
gi probléma megnevezése
szakképzettséget.

D
A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E
Az intézkedés
tartalma

F
Az intézkedés felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

képzés indítása.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Rövidtávú: helyzetfelmérés,
Középtávú: szemléletformálása,
kapcsolatfelvétel
- igényfelmérés,
a családdal az
- jelentkezők
érintettekkel
összeírása,
Időskori egyedüllét,
Hosszú távú:
- programok
Egyedül élő idő- magányosodás depresz- programok foHelyi Esélyegyenszervezése
Polgármester
sek segítése
szív hatása jelentős
lyamatos szervelőségi Program
- az időskorú
probléma
zése települési
lakosság körészinten. Aktív
ben csökken az
időskor segítése,
elmagányosodás
bevonásuk a
közösségi munkába. Helyi rendezvényeken való
közös sütés-főzés.

2

Községünkben a digitá- Rövidtávú: tájélis írástudatlanság
koztatás, képzés
jellemző probléma az
megszervezése,
idősek tekintetében.
Középtávú: egyre
Informatikai
Szeretnénk növelni az
többen vesznek
képzések szerve- informatikai eszközöket részt az informazése az idősek használni tudók számát, tikai képzésen,
részére
ezzel is biztosítani
Hosszú távú:
számukra az egyenlő
további képzés
esélyű hozzáférést a
indítása, digitális
különböző informáciírástudatlanság
ókhoz.
csökkentése.

- igényfelmérés,
- jelentkezők
összeírása, képzés megszervezése további képzéHelyi Esélyegyensek szervezése - Polgármester
lőségi Program
nagy érdeklődés
- magas a részvétel a képzésen
- az időskorú
lakosság körében nő az in-

2020.12.31.

2020.12.31.

- adatgyűjtés,
- önkormányzati
adatok,

- adatgyűjtés, önkormányzati
adatok,

- önkormányzati
adatgyűjtés
- támogatás,
- önkormányzati
forrás,
- technikai háttér,
- szakemberek
megléte

Megvalósítható,
ha a célcsoport
tagjai pozitívan
állnak hozzá.
Önkormányzati
döntés alapján
folyamatosan
fenntartható.

Megvalósítható,
- önkormányzati
ha a célcsoport
adatgyűjtés tagjai pozitívan
támogatás, - önállnak hozzá.
kormányzati forÖnkormányzati
rás, - technikai
döntés alapján
háttér, - szakembefolyamatosan
rek megléte
fenntartható.
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Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

formatikai
eszközöket
használni tudók
aránya

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Kapcsolattartás
A hiányzó adatok
a célcsoporttal,
begyűjtése. Az
a velük foglalintézményekkel,
kozó intézméegyesületetekkel
nyekkel, szakAdathiány. Nincs in- kapcsolatba lépni.
emberekkel,
formációs a fogyatékkal A fogyatékkal
Az elszigeteltség
szervezetekkel.
élők valós számáról,
élők esélyegyen- Esély Egyenlőségi
hatásainak enyhíTájékoztatni a Polgármester
fogyatékosságuk foká- lőségének megvaProgram
tése
célcsoportot a
ról, milyen fogyatékos- lósítása, kommusegítő szervezesággal rendelkeznek. nikációs színterétekről, lehetősének bővítése, a
geikről. Bevonszámítógépes
ni őket a közösismereteik bővítéségi prograse.
mokba.

2

Elérhetőek legyeKapcsolattartás
Az egészségügyi
nek az egészséga célcsoporttal,
prevenciós szolügyi szolgáltatáa velük foglalgáltatások, szűrősok, amin egyre
kozó intézmévizsgálatok
Az egészségügyi pretöbben jelennek
nyekkel, szakigénybevételének venciós szolgáltatások
meg a célcsoportemberekkel,
segítése, a mozgá- nehezebben elérhetőek
Helyi Esélyegyenból is. Ezzel
szervezetekkel. Polgármester
sukban erősen
a célcsoport számára,
lőségi Program
elérjük a célcsoTájékoztatni a
korlátozott szemé- éppen ezért kevesen
port körében az
célcsoportot a
lyek támogatása a
veszik igénybe.
egészségmerőzést,
segítő szervezeszűrőprogramokra
a preventív szoltekről, lehetősétörténő eljutásuk
gáltatások kihaszgeikről. Bevonterén
nálását.
ni őket a közös-

2020.12.31.

2020.12.31.

Fogyatékkal élők
száma, különböző
fogyatékossági
kategóriákba
sorolás ismerete,
háziorvosi nyilvántartás, adatfrissítés, aktualizálás,
kapcsolattartás

szűréseken megjelentek száma
mozgó szűréseken
megjelentek száma

Humán
Pénzügyi
Technikai

Folyamatosan
megvalósítható,
ha a célcsoport
tagjai pozitívan
állnak hozzá,
pályázati források folyamatos
felkutatásával.
Folyamatos
karbantartás.

Humán
Pénzügyi
Technikai

Folyamatosan
megvalósítható,
ha a célcsoport
tagjai pozitívan
állnak hozzá,
pályázati források folyamatos
felkutatásával.
Folyamatos
karbantartás.

93

A
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe, megnevezése

B

C

A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedéssel
feltárt esélyegyenlőséelérni kívánt cél
gi probléma megnevezése

D
A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E
Az intézkedés
tartalma

F
Az intézkedés felelőse

G

H

I

J

Az intézkedés
Az intézkedés megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
eredményességét szükséges erőfor- eredményeinek
megvalósításának
mérő indikárások (humán, fenntarthatósáhatárideje
tor(ok)
pénzügyi, techniga
kai)

ségi programokba.

94

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.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó munkacsoport
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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 jegyző 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.
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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.)

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 képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre.
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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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