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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, Kács Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Kács Község zsákfalu, csodálatos természeti környezetben. A honfoglaló EÖRS nemzettség
egykori szálláshelye. A XIII-XVI. században bencés rendi apátság. 1730. óta népszerű
búcsújáró hely. Az apátság egykori fürdőháza telkén fakadnak azok a langyos vizű források,
amelyekre
a
bencés
szerzetesek
gyógynövényes
fürdőkultúrája
épült.
A falu határának 80 %-a része a Bükki Nemzeti Parknak. A jelzett turista utak mentén
különleges erdők( erdőtársulások), látványos szurdokvölgyek, kaszálórétek, erdei tisztások,
víznyelők, sziklaki- búvások vannak. 14 forrás található a falu határában. A források vizét
összegyűjtő Kácsi Patak valamikor 12 vízimalmot hajtott. Egy malom, eredeti
berendezésével még ma is megtekinthető. A Kácsi Patak vízlépcsői (vízesései) nagyon
hangulatosak.
Nevezetességek:
XII-ik századból fennmaradt műemlék templom, várrom, kálvária, sziklaoltár, barlanglakás,
kőhodály, vallástörténeti emlékhelyek, erdei iskolai tanösvények, sok gyógynövény, védett
növény, vadgyümölcs és gomba, különleges élőlényünk a fekete bödöncsiga.
Kács a Bükk-hegység déli részén hegyekkel és dombokkal körülvett település.
Földrajzi helyzete egyedülálló magas hegyekkel határolt völgyben helyezkedik el, sajátos
alpesi mikroklímával rendelkezik. 14 természetes hideg és langyos vizű forrással bővelkedik,
amelyek élőhelyül szolgálnak többek között az országban csak itt megtalálható fekete csigának
Kács község közigazgatási területének 90%-át erdő borítja, mely vadállományban gazdag. Az
erdőben gímszarvas, vaddisznó, őz, muflon, erdei nyúl, róka, borz élnek. A madárvilág is
jelentős, több ritka madár megtalálható itt, mint például a fekete harkály. Gazdag a növényés rovarvilág is.
Kács község közigazgatási területének 90%-át erdő borítja, mely vadállományban gazdag. Az
erdőben gímszarvas, vaddisznó, őz, muflon, erdei nyúl, róka, borz élnek. A madárvilág is
jelentős, több ritka madár megtalálható itt, mint például a fekete harkály. Gazdag a növényés rovarvilág is.
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Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
(TS 0101)

457
432
439
426

Változás

95%
102%
97%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A község lakónépessége folyamatosan csökken, ami a fiatalok elvándorlásának, ennek következtében a
születések számának csökkenéséből is következik.
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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

Fő

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők
és férfiak aránya
(%)

Nők Férfiak Összesen Nők
Férfiak
266 232
498
53,41% 46,59%
7
%
19
16
35
3,82% 3,21%
3
2
5
0,60% 0,40%
123 142
265
24,70% 28,51%
25
18
43
5,02% 3,61%
96
56
152
19,28% 11,24%
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A fenti táblázatból megállapítható, hogy az idősek között kevesebb a férfi, ez egyébként megegyezik az
országos tendenciákkal. És még az is látszik, hogy az aktív korúakhoz képest nagy az idősek aránya.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

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

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

146
141
152
152

Öregedési index (%)

34
31
33
33

429,41%
454,84%
460,61%
460,61%
#ZÉRÓOSZTÓ!

A táblázatból kitűnik, hogy a település elöregedő
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

7
14
11
13

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

8
21
6
15

Egyenleg

-1
-7
5
-2
0

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)
-2
-14,8
9,9
-4,02
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A lakónépesség számának egyik oka az elvándorlás.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élve születések
száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

2013

1

7

2014

0

12

-12

2015

4

3

1

2016

1

7

-6

Természetes
szaporodás (fő)

2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

szaporodás és
az öregedési
index is mutatja
az elöregedést.
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A természetes szaporodás és az öregedési index is mutatja az elöregedést.

Értékeink, küldetésünk
A község lakosait az összetartás és az egymás segítése jellemzi. Az esélyegyenlőségi programmal
kapcsolatba hozva őket nagy valószínűséggel ez az összefogás még stabilabbá válik.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Kács 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 HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Kács Község Képviselő testületének célja hogy biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a kistérség
lakójaként ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek mint mindenki más, és biztosítsa
az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének
javítását. Rendeletei és határozatai meghozatala során törekszik a hátrányos helyzetű csoportok érdekeit
lehetőségeihez képest figyelembe venni:
A köztisztaságról szóló 57/2011.(XI.29.)számú rendeletében biztosítja 62 éven felüli egyedül állóaknak a 60
l.es szeméttároló edényt.
A 2/2015(II.28.) számú rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról alapján a rászorultak igényelhetnek
rendkívüli települési támogatást, lakhatási támogatást, temetési segélyt, szociális étkezést, igényelhetik a
falugondnoki ellátást.
A téli időszakban szociális célú tűzifa kerül kiosztásra. Az általános és középiskolai tanulók beiskolázási
támogatást kapnak, a szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanulók pedig BURSA ösztöndíjat.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A helyi éves költségvetés részét képezik a szociális jellegű kiadások és a falugondnoki szolgálat
működtetése.
A rövid és hosszú távú fejlesztési elképzelések között szerepel munkahelyteremtés (mezőgazdasági
program), mely a község munkanélküli lakosainak biztosíthat munkát.
Az óvodai nevelés a szomszédos településsel kötött társulás keretében történik.
A településrendezési terv elkészítése során a fő szempont a lakókörnyezet javítása, minél komfortosabbá
tétele.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Kács közég a Mezőkövesdi Kistérségi Társulás tagja. Ennek keretében működik a mezőkövesdi Kistérségi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ami Házigondozást működtet, valamint foglalkozik a
rászoruló családok segítségével és közösségi ellátást nyújt pszihiátriai betegek részére.
Tibolddaróc községgel Óvodai nevelési és társulást kötött. Ezek keretében folyik a település óvodai ellátása.
A gyerekeket falubusz szállítja felügyelő nevelő kíséretével.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A HEP készítése során felhasznált források: Teir rendszer, Önkormányzati adatbázis, helyi adatgyűjtés.

3.A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Kács településen nincsenek romák.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A HEP célcsoportjai jövedelmük és vagyoni helyzetük függvényében rendkívüli települési támogatásban,
lakhatási támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, gyermekvédelmi kedvezményben,
szociális étkeztetésben részesülhetnek. A lakónépesség arányán belül a nyilvántartott álláskeresők csökken,
nyilvánvaló cél ezt a százalékot a
0 -hoz közelíteni. Az álláskeresők közt magasabb a nők száma.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

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)

Fő
Fő
2013
155
177
2014
156
169
2015
153
167
2016
151
162
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen
Fő
332
325
320
313
0

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)
Fő
10
12
11
10

%
6,1%
7,7%
7,0%
6,8%
#######

Férfi (TS 0801)
Fő
16
10
7
6

%
9,0%
5,9%
4,2%
3,7%
#######

Összesen
Fő
26
22
18
16
8

%
7,7%
6,8%
5,5%
5,2%
##########

A lakónépesség arányán belül a nyilvántartott álláskeresők csökken, nyilvánvaló cél ezt a százalékot a
0 -hoz közelíteni. Az álláskeresők közt magasabb a nők száma.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya
180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek
száma

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
Év
fő

fő

Nő (TS 0802)
Férfi (TS 0801)
2013
17
16
2014
10
10
2015
12
7
2016
11
6
2017
10
8
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen
33
20
19
17
18

%

Nő Férfi Összesen
0
0
0
0
0

Nő
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Férfi Összesen
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

A nyilvántartott álláskeresők közül többa nő, és az állskeresés ideje nem hosszú.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alacsony iskolázottság a településen főként a 65 év feletti lakosság körében fordul elő, ezek között is
kevés százalékban.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
Év

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
33
20
19
18
19

8 általánosnál
Általános iskolai
alacsonyabb
végzettség (TS
végzettség
0902)
(TS 0901)
Fő
0
0

1

%
%
0,0%
0,0%
0,0%
5,3%

Fő
5
3
3
2
3

%
15,0%
15,0%
15,8%
11,1%
15,8%

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség (TS
0903)
Fő
%
28
84,2%
17
85,0%
16
84,2%
16
88,9%
15
78,9%
12

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az alacsonyan iskolázottak aránya emelkedik a nyilvántartott álláskeresők körében.

Településünkön nem releváns

Településünkön nem releváns.
c) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2010

16

4%

2011

18

4%

2012

19

6%

2013

23

na

2014

24

na

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevő
résztvevők romák aránya
romák/cigányok
az aktív korú roma/cigány
száma
lakossághoz képest

13

2015

17

na

2016

13

na

2017

12

na

Forrás: Önkormányzat adatai

A közfoglalkoztatottak száma fokozatosan csökken. Az önkormányzat a Munkaügyi Központ
közreműködésével a Mezőgazdasági startmunkaprogram keretében foglalkoztatja a munkanélkülieket

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalahatőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb)
A község zsáktelepülés, 25 km-re, illetve 45 km-re van a legközelebbi városoktól. a településen kevés a
beruházás, vállalkozás, távol vagyunk a munkalehetőségektől.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet, a képzéshez,
továbbképzéshez való hozzáférésüket a Munkaügyi Központon keresztül tudjuk segíteni.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A felajánlott munkalehetőségeket hirdetés útján, valamint személyes megkereséssekkel tudatjuk az
álláskeresőkkel.
g)
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A mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Ilyen a településen nem fordul elő.
h)
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Ilyen a településen nem fordul elő.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások terén rendkívüli önkormányzati
támogatást, lakhatási támogatást, temetési támogatást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt nyújt a
rászorulóknak. A közfoglalkoztatásban dolgozva juthatnak jövedelemhez a munkanélküliek.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804
összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2013

332

1

0,3%

1
1
2

0,3%
0,3%
0,6%
#ZÉRÓOSZTÓ!

2014
325
2015
320
2016
313
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az álláskeresési segélyben részesülők száma igan kicsi
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

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

Nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő

Fő

%

33,00
20,00
19,00
17,00
18,00

2,00
1,00
2,00
3,00
3,00

6,1%
5,0%
10,5%
17,6%
16,7%

A nyilvántartott álláskeresők között nő a járadékra jogosultak aránya
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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
11,00
3,31%
2014
4,00
1,23%
2015
1,00
0,31%
2016
1,00
0,32%
2017
0,00
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

Munkanélküli
ek %-ában

2,00
3,00
3,00
3,00
4,00

6,06%
15,00%
15,79%
17,65%
22,22%

A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül kb 22% kap valamilyen
szociális ellátást.

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.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

2013

Ebből
Egyéb
Ebből
Ebből
elégtelen
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
lakhatási
Bérlakás
Szociális
használt
Lakásállomány
lakhatási
lakhatási
körülmény
állomány
lakásállomány
nem
(db)
körülményeket
körülményeket
eket
(db)
(db)
lakáscélú
(TS 4201)
biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások
(db)
száma
334
0
3
0
0

2014

334

0

3

0

0

2015

335

0

3

0

0

2016

335

0

3

0

0

Ebből
elégtelen
lakhatási
körülmén
yeket
biztosító
lakások
száma

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A lakásállomány 100 %-ban saját tulajdonú, a bérlakások száma nem jelentős
a) bérlakás-állomány
Jelenleg egy lakás van bérbeadva olyannak, akinek nincs saját tulajdonú lakása.
18

b) szociális lakhatás
Nincs hajléktalan, lakás nélküli ember a településen.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nincs az önkormányzatnál
e) lakhatást segítő támogatások

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Összesen
Lakásfenntartási
adósságcsökkentési
támogatásban részesített
támogatásban részesítettek
személyek száma (TS 6001)
száma (TS 6101)

2013

26

0

2014

25

0

2015

23

0

2016

6

0

2017

4

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Forrás: Teir, önkormányzati adatok
Csökken a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma. Lakhatási támogatást nyújt az önkormányzat
a szociálisan rászorulóknak a 2/2015(II.28.) önkormányzati rendelet szerint.
f) eladósodottság
Nem áll rendelkezésünkre adat.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Nincs az önkormányzatnál.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Nincsenek az önkormányzat területén telepek és szegregátumok.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
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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.)
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett
háziorvosi szolgálatok
száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

2013

1

0

0

2014
1
2015
1
2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0
0

0
0
0
0

Az egészségügyi ellátás háziorvosi szinten községünkben mindenki számára elérhető. Hetente két nap van
rendelés, a többi napokon a szomszéd községben ami 5 km-re van. Az orvosi rendelő infrastuktúrája elavult.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási
igazolvánnyal
rendelkezők
száma
(TS 5601)

2013

11

2014
2015
2016
2017

9
7
7

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A közgyógyellátottak száma csökken.
Az egészségügyi ellátás fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontbóljelentős.
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához –
az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulá

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
Nincs adat
Egy háziorvos látja el a lakosságot. Hetente két nap van rendelés, a többi napokon Tibolddarócon elérhető a
háziorvos.
A szakorvosi rendelők a járási központban (25 km), a megyeszékhelyen (45 km) és heves megyében,
Egerben (46 km) vannak.
A fogorvosi alapellátást a Mezőnyárádi fogorvos biztosítja.
Az orvosi ügyeleti ellátás Mezőkövesden van, ami hívható vagy felkereshető.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A szűrőprogramokon való részvétel szükségességére felhívjuk a figyelmet. a falugondnoki szolgálat
segítségével jutnak el a lakosok a szűrésekre.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Ezekre az ellátásokra csak a járási és megyeszékhelyen van lehetőség. A falugondnoki szolgálat ilyen
esetben is igénybe vehető.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A szociális étkeztetést vállalkozóval oldja meg az önkormányzat, az iskolai és óvodai ellátás a szomszéd
településen van
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Sportprogramok szervezése nem jellemző a településen
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, Házigondozó és Falugondnoki szolgálat működik.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
nincs feltárt eset.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Az idősek és a fogyatékkal élők szükségleteire a falugondnoki szolgálat fokozottan figyelmet fordít. Az arra
jogosultak közgyógyellátást kapnak.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Kács Község Önkormányzata biztosítja az alapvető jogot a közművelődéshez.
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a) közösségi élet színterei, fórumai
Évente megrendezésre kerülnek a nemzeti ünnepek alkalmából a megemlékezések, farsangi jelmezbál,
gyereknap, majális, vadételfőző verseny, falunap, idősek napja, mikulásünnepség, karácsonyfa állítás.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A községben megrendezett összejöveteleket a barátság és összetartás jellemzi. Az esetleges
véleménykülönbségeket rugalmasan kezeli a lakosság.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Főként az elöregedő lakosság miatt szükség van az egymásra való odafigyelésre. A segítségre szoruló
lakost szomszédok, barátok is segítik.Az egymásra való odafigyelés jellemzi a lakosságot.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Nincsenek romák atelepülésen.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség

munkahelyteremtés, közmunka,

az orvosi rendelő energetikailag korszerűsítésre
szorul
alacsony iskolázottság

orvosi rendelő felújítása,

nagy a jövedelem nélkül és kevés jövedelemmel
rendelkezők aránya

szociális szolgáltatások bővítése

informatikai képzés

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
Településünkön nem releváns

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2013

12

2014

10

2015

11

2016

6

2017
3
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A kedvezményezettek számának a csökkenése a családok javuló anyagi körülményeire utalnak

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
A gyermekek jogán járó helyi juttatás:az általános iskolások és középiskolások iskolakezdési támogatásban,
a felsőoktatásban tanulók BURSA ösztöndíjban részesülnek.

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyerekek ingyenes étkeztetésben részesülnek a
szomszéd település óvodai, iskolai étkeztetése keretében
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d) Kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Nincs adat, mivel nincs iskola a településen
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs a településen

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs a településen

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Nincs önálló védőnői állás, a szomszéd településsel egy védőnőnk van. Hetente két alkalommal jár a
településre, az orvosi rendelőben rendel, igény esetén bármikor elérhető. az orvosi
rendelőelöregedett, nem korszerű.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A járási székhelyen van gyerekorvos (25 km)
c)

0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A védőnő és az óvoda felhívja a szülők figyelmét a korai fejlesztést, rehabilitációt igénylő
gyermekekre.

d) gyermekjóléti alapellátás
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Nincs bölcsöde a települése
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Nincs a településen

e) gyermekvédelem
Gyermekvédelmi ügyekben a Családsegítő és gyermekvédelmi Szolgálat segítségét vesszük igénybe
f)

krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, Falugondnoki szolgálat, védőnő

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Kevés a szabadidős program.
A szomszéd településen az iskolában van ezekre lehetősége a gyerekeknek, ami 5 km-re van.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés az óvodai és iskolai társulás székhelyén történik.a tanköny ingyenes az általános
iskolai tanulóknak
i)

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

j)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Nincs a településen

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Nincs a településen
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Nincs a településen
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs a településen
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Nincs a településen intézmény, igy nincs adat.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Nincs a településen óvoda, a szomszéd községbe járnak a gyerekek
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási
helyek
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
Nincs a településen iskola, a szomszéd községbe járnak a gyerekek

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

sportolás, szabadidő programok hiánya

az iskolai és óvodai szabadidős programok
támogatása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak
Év

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak
(TS 0804)

Nők
(TS 0804)

177
169
167
162

155
156
153
151

Férfiak

Nők

Munkanélküliek
Férfiak
Nők
(TS 0801) (TS 0802)
16
10
7
6
8

10
12
11
10
0
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A munkanélküli nők számacsökken
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Munkaügyi Központ képzésein való részvételre van lehetőség.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Nem jellemző az alacsony iskolai végzettség, inkábba nagy távolság miatt kevés a lehetőség, mivel
sokba kerül at utazás.
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A településen nem fordul elő

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.)
Nincs a településen

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2013

1

7

7

2014
2015
2016
2017

1
1
1
1

8
11
10
13

8
11
10
13

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A szomszéd településsel van közös háziorvosi és védőnői szolgálat.
A gyermekek száma a születések számának és az idevándorlásnak a következtében nő
29

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Nincs feltárt eset a településen
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Nincs feltárt eset a településen. Ha előfordulna a a családsegítő szolgálat és a védőnő sgítségét lehet kérni.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A nők szerepe a helyi közéletben igen jelentős. A Képviselő-testületnek és a Szociálos bizottságnak is két-két
nőtagja van A Hagyományőrző egyesület vezetője nő, atagjaik 80 %-ban nők. A Kácsi szülők közösségében is
a nők a dominálók. A kulturális és szabadidős programokat, rendezvényeket ők rendezik atelepülésen.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Nincs ilyen estet
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség

Munkahelyteremtés, közmunka

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

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)

82
74
72
70

126
129
126
123

2013
2014
2015
2016
2017

Összes nyugdíjas
208
203
198
193
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A lakosság elöregedől, a nyugdíjasok száma állandónak mondható, és igen magas.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Kulturális, szórakozási, képzési lehetőség: Hagyományőrző Egyesület, és a Hársfavirág népdalkör
működik. A Könyvtár hetente két alkalommal várja az idős korú lakosságot.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nincs ilyen eset

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

2013
2014
2015
2016
2017

65 év feletti lakosság
száma
(TS 0328)
Fő
146
141
152
152
0

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
Fő
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nincs nappali ellátó intézmény

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Nincs járadékban részesülő
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A háziorvos hetente kétszer rendel. Az orvosi rendelő infrastruktúrája igen elavult. A Tibolddaróci
rendelésre és a járásközpontban lévő szakrendelésekre autóbussszal vagy a falugondnoki szolgálat
segítségével lehet eljutni.Gyógyszertár Tibolddarócon hetente két nap, Bükkábrányban minden nap
nyitva van. Az igénylőknek a falugondnok kiváltja a recepteket és hához viszi.
Az önkormányzatnál igényelhetik a szociális szolgáltatásokaz: étkezés, falugondnoki szolgálat,
családsegítő szolgálat, házigondozás
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Jellemzően a faluban megrendezett programokon vesznek részt és a könyvtárat is látogatják
néhányan. Több rendezvényre, programra lenne igény.

c) idősek informatikai jártassága
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Az informatikai jártasság az idősek körében nem jellemző. Ez abból adódik, hogy az iskolai
végzettségük alacsony. Az életük eddigi részét falun töltötték, ahol nem volt szükség a munkájukhoz
az informatikára.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kevés az idősek számára szervezett rendezvény, ami megrendezésre kerül azon szívesen részt vesznek
Idősek napja, falunap.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az orvosi rendelő infrastuktúrája elavult
az idősek számára kevés az elérhető program

az orvosi rendelő felújítása
programok szervezése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

13
14
15
16

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
19
19
17
15
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A megváltozott munkaképességű személyek száma állandónak mondható, több közöttük a nő.

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nincs nappali ellátásban lévő személy
a)

fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
Jelenleg 1 fő egészségkárosodottat foglalkoztatunk a közfoglalkoztatásban

b)

hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
nincs ilyen a településen

c)

önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
nincs ilyen a településen

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő emberek igényelhetik az önkormányzat szociális szolgáltatásait: étkeztetés, családsegítés,
házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgáltatás,települési támogatás

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az orvossi rendelő, a könyvtár és a konyha van akadálymentesítve, az önkormányzat épülete nincs.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Nincs akadálymentesítve
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nincsenek akadálymentesítve
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A Borsod Volán községünket érintő menetrendszerinti autóbuszai kb. 50 %-ban akadálymentesítettett
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Akadálymentesített falugundnoki busz
f)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A mozgássérültek problémáinak megoldása a falugondnok feladatai közt elsőbbséget élvez.

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

fejlesztési lehetőségek

Az önkormányzat épülete nem
akadálymentesített

Az önkormányzat épületének akadálymentesítése

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a)

a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként
bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Partnerek:Hagyományőrző Egyesület
Hársfavirág énekkar

b)

önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az önkormányzat az egyházi ünnepek előkészítésében közreműködik (pl:fűnyírás, terület takarítás)
A Mári úti zarándokoknak szálláslehetőséget biztosítunk.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Mezőkövesdi Kistérségi társulás, Óvodai nevelési Társulás a Tibolddaróci önkormányzattal.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nincs ilyen
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Szabadidős programok
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nincs ilyen

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 HEP készítése során folyamatosan kapcsolatot tartottunk a közreműködő civil szervezetekkel.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
A közreműködő szervezetek tapasztalatai, javaslatai beépítésre kerültek a HEP-be.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Idősek

Nők
Fogyatékkal
élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
1.Munkanélküliség,
2.Az orvosi rendelő épülete energetikailag
korszerűsítésre szorul
3.Alacsony iskolázottság
4.Nagy a jövedelem nélkül élők és a kevés
jövedelemmel rendelkezők aránya

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
1.Munkahelyteremtés,közmunka,
2. Az orvosi rendelőben nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés
3.A hátrányos helyzetű csoportok részére
informatikai képzés,
4.szociális szolgáltatások bővítése

Sportolás, szabadidős programok hiánya

Szabadidős programok támogatása
1.Orvosi szakorvosi ellátáshoz való 1.Az orvosi rendelőben nyílászáró csere,
hozzáférés,
fűtéskorszerűsítés
2.Kevés a kulturális, szórakozási lehetőség
2.Az idősek részére programok szervezése,
Munkanélküliség,

Munkahelyteremtés, közmunka,

akadálymentesítés hiánya

Az
önkormányzat
akadálymentesítése

épületének
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1.

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

1. Közmunkaprogram szervezése.
2. Az orvosi rendelő energetikai
korszerűsítése
3. A hátrányos helyzetű csoportok
informatikai képzése
4. A hátrányos helyzetű csoportok
szociális helyzetének javítása

2.

3.
4.
1.

Gyermekek

Idősek

Nők

Fogyatékkal
élők

1. Szabadidős programok szervezése

1. Az
orvosi
rendelő
épülete
energetikailag felújításra szorul
2. Szabadidős programok

1. Közmunkaprogram szervezése.

1. Az
önkormányzat
akadálymentesítése

épületének

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Pályázati ügyintéző, Munkaügyi
központ.
Felelős: Polgármester
Projektmenedzsment, kivitelező.
Felelős: polgármester,
projektmenedzser
Projektmenedzsment
Felelős:Polgármester,projektmenedzser
Szociális Bizottság, jegyző
Felelős: Polgármester
Polgármester, projektmenedzsment
Felelős: Polgármester,
projektmenedzsment

1. Projektmenedzsment, kivitelező
Felelős: Polgármester,
projektmenedzser
2. Falugondnok, projektmenedzsment
Felelős: Polgármester,
projektmenedzser

1. Pályázati ügyintéző, Munkaügyi
központ
Felelős: Polgármester
1. Projektmenedzsment, kivitelező
Felelős: Polgármester,
projektmenedzsment

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete javuljon.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a továbbképzést, átképzést hohy elhelyezkedésük könnyebb
legyen.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
A mélyszegénységben élők helyzete, esélyegyenlősége
1.

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

Közmunkaprogramok szervezése

5,2 %-os a munkanélküliség az aktív korúak körében,

A munkanélküliség tovább csökkentése.
Rövidtávú:Közmunkaprogramban való foglalkoztatás
Középtávú. 1-2 állandó munkahely teremtése
Hosszútávú: Lehetőség szerint még több foglalkoztatás

Hosszútávú közmunkaprogramok pályázása(Települési karbantartási feladatokra)

Résztvevők és
felelős

Projektmenedzsment
Felelős. Polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás: 2021.február 28.
Fenntartás: 2023.11.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Munkahelyek létrejötte
Csökken a munkanélküliek száma, szebb élhetőbb lesz a település
Alacsonyabb lesz a munkanélküliség
Fenntartható

Hibás közmunkapályázat benyújtása, szervezése
Kockázatkezelés: folyamatos pályázatfigyelés
Munkaügyi Központ közmunka pályázatai
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2.
Intézkedés címe:

Az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az orvosi rendelő infrastrukttúrája elavult

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Cél:Jobb energiafelhasználás, konfortosabb környezet
Rövidtávú: Korszerűsítés tervezése
Középtávú: Nyílászáró csere
Hosszútávú: Fűtéskorszerűsítés

Az orvosi rendelőben nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés

Résztvevők és
felelős

Az önkormányzat dolgozói, projektmenedzsment
Felelős: polgármester

Partnerek

Kivitelező
Háziorvos

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás:2019.december 31.
Fenntartás: 2023.11.30.

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

Csökken az orvosi rendelő energiafelhasználása, nő a betegek elégedettsége
Fenntartható

Kivitelezési hibák
Kockázatkezelés: folyamatos műszaki felülvizsgálat

TOP-3.2..-16-B01-2017-00041 pályázat „ Önkormányzati épületek energetikai
Szükséges erőforrások korszerűsítése”
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3.
Intézkedés címe:

A hátrányos helyzetű csoportok részére informatikai képzés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

12,6% az iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Alapfokú informatikai tudás megszerzése
Rövidtávú: Ismerkedés az informatikával
Középtávú: Gyakorlás
Hosszútávú: Önálló eszközhasználat

A „Digitális szakadék csökkentése „projektben való résztvétel

Résztvevők és
felelős

Célcsoport tagjai, projektmenedzsment
Felelős: Polgármester, projektmenedzser

Partnerek

SZÉV Oktatási Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás:2019. december 31.
Fenntartás: 2023.11.30.

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

Képzettebb, tájékozottabb emberek
Fenntartható

Érdeklődés hiánya
Kockázatkezelés: folyamatos, intenzív szervezés

Szükséges erőforrások GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése
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4.
Intézkedés címe:

A hátrányos helyzetű csoportok szociális helyzetének javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliek 22 %-a kap valamilyen ellátást

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Ne legyenek jövedelem nélküli emberek
–Rövidtávú: Felmérések
–Középtávú: Pénzügyi segítség, szociális szolgáltatások
–Hosszútávú: Folyamatos segítség

Az önkormányzat saját bevételi forrásábó átcsoportosítás a szociális juttatásokra

Résztvevők és
felelős

Családsegítő Szolgálat, falugondnok
Felelős: Polgármester, jegyző

Partnerek

A Képviselő testület Szociális Bizottsága

Határidő(k) pontokba
szedve

Folyamatos
Fenntartás: 2023.11.30.)

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

Kevesebb jövedelem nélküli ember
Fenntartható

Forráshiány
Kockázatkezelés: megfontolt átcsoportosítás

Szükséges erőforrások Önkormmányzati költségvetés
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A Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
1.
Intézkedés címe:

Szabadidős programok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Szabadidős programok hiánya

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

A gyerekek szabadidejének kitöltése

Felhívás a gyerekek és a szülők körében
Az önkormányzat részéről a programok anyagi támogatása
Falugondnok, Szociális Bizottság
Felelős: Polgármester
Családsegítő szolgálat, szülők
Megvalősítás: 2021.december 31.
Fenntartás: 2023.11.30.

A programokon résztvevő gyermekek száma nő
Fenntartható

Érdektelenség a gyermekek és szülők részéről
Kockázatkezelés: jó programok szervezése, megfelelő propaganda
Önkormányzati költségvetés
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
1.
Intézkedés címe:

Az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az orvosi rendelő infrastrukttúrája elavult

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Cél: Jobb energiafelhasználás, konfortosabb környezet
Rövidtávú: Korszerűsítés tervezése
Középtávú: Nyílászáró csere
Hosszútávú: Fűtéskorszerűsítés

Az orvosi rendelőben nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés

Résztvevők és
felelős

Falugondnok, projektmenedzsment
Felelős: polgármester

Partnerek

Kivitelező
Háziorvos

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás:2019.december 31.
Fenntartás: 2023.11.30.

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

Csökken az orvosi rendelő energiafelhasználása, idősek elégedettsége
Fenntartható

Kivitelezési hibák
Kockázatkezelés: folyamatos műszaki felülvizsgálat

TOP-3.2..-16-B01-2017-00041 pályázat „ Önkormányzati épületek energetikai
Szükséges erőforrások korszerűsítése”
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2.
Intézkedés címe:

Szabadidős programok szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kevés a kulturális, szórakozási lehetőség

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az elöregedett lakosság szabadidejének aktív kitöltése, programok folyamatos
szervezése

1.Kultúrális szervező alkalmazása
2.Szabadidős, szórakoztató programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Falugondnok, projektmenedzsment
Felelős: polgármester,projektmenedzsment

Partnerek

Családsegítő, falugondnok

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás: 2019.12.31.
Fenntartás: 2023.11.30.

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Az idősek elmagányosodása csökken
Fenntartható

Érdeklődés hiánya
Kockázatkezelés: Folyamatos igényfelmérés, tájékoztatás
TOP-5.3.1-16 „A helyi idenditás és kohézió erősítése Bükkábrányban és
környékén” pályázat
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A nők helyzete, esélyegyenlősége
1.

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

Közmunkaprogramok szervezése

Jelentős a munkanélküliség az aktív korú nők körében,

A munkanélküliség tovább csökkentése.
Rövidtávú:Közmunkaprogramban való foglalkoztatás
Középtávú. 1-2 állandó munkahely teremtése
Hosszútávú: Lehetőség szerint még több foglalkoztatás

Hosszútávú közmunkaprogramok pályázása(Települési karbantartási feladatokra)
munkahelyteremtés az önkormányzatnál

Résztvevők és
felelős

Projektmenedzsment
Felelős. Polgármester

Partnerek

Munkaügyi Központ

Határidő(k) pontokba
szedve

Megvalósítás: 2021.december31.
Fenntartás: 2023.11.30.

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

Munkahelyek létrejötte
Csökken a munkanélküliek száma, szebb élhetőbb lesz a település
Fenntartható

Hibás közmunkapályázat benyújtása, szervezése
Kockázatkezelés: folyamatos pályázatfigyelés

Munkaügyi Központ közmunka pályázatai
Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
1.

Intézkedés címe:

Az önkormányzat épületének akadálymentesítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az önkormányzat épülete nem akadálymentesített

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

A fogyatékkal élők akadálymentesen közlekedhetnek az önkormányzatnál

Az önkormányzat épületében a bejárathoz rámpa építése

Résztvevők és
felelős

Projektmenedzsment
Felelős: polgármester

Partnerek

Kivitelező

Határidő(k) pontokba szedve

Megvalósítás: 2019.december 31.
Fenntartás: 2023.11.30.

Eredményességi mutatók és
annak dokumentáltsága,
Akadálymentes közlekedés
forrása
Fenntartható
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Kivitelezési hibák Kockázatkezelés: folyamatos műszaki felülvizsgálat
TOP-3.2..-16-B01-2017-00041 pályázat „ Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése”
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés sorszáma

A

B

Az intézkedés címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G
Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Közmunkaprogram
szervezése

5,2
%-os
a
munkanélküliség az
aktív korúak körében

A munkanélküliség
tovább csökkentése

Közfoglalkoztatási
pályázati
dokumentáció

Közmunkapályázatok
benyújtása

Polgármester

2023.11.30.

Munkahelyek
létrejötte
Csökken
a
munkanélküliek
száma,
szebb
élhetőbb
lesz
a
település

Munkaügyi Központ
pályázatai

Fenntartható

TOP-3.2..-16-B012017-00041 pályázat
„
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése”

Fenntartható

Alacsonyabb lesz a
munkanélküliség

2

Az orvosi rendelő
energetikai
korszerűsítése

Az orvosi rendelő
infrastuktúrája
elavult

Jobb
energiafelhasználás,
konfortosabb
környezet

Pályázati
dokumentáció

Az orvosi rendelőben
nyílászáró
csere,
fűtéskorszerűsítés

Polgármester
projektmenedzser

2019.12.31

Csökken az orvosi
rendelő
energiafelhasználása,
nő
a
betegek
elégedettsége

3

A hátrányos helyzetű
csoportok
informatikai képzése

12,6% aaz iskolai
vágzettséggel nem
rendelkezők aránya

Alapfokú
informatikai
megszerzése

Pályázati
dokumentáció

A „Digitális szakadék
csökkentése”
projektben való
résztvétel

Polgármester
projektmenedzser

2019.12.31

Képzettebb,
tájékozottabb
emberek

GINOP-6.1.2-15
Digitális
szakadék
csökkentése

Fenntartható

4

A hátrányos helyzetű
csoportok szociális
helyzetének javítása

A munkanélküliek 22
%-a kap valamilyen
ellátást

Ne legyenek
jövedelem nélküli
emberek

Az
önkormányzat
költségvetése

Saját bevételi
forrásból
átcsoportosítás
szociális juttatásokra

Polgármester

2023.11.30.

Kevesebb jövedelem
nélküli ember

Önkormányzati
költségvetés

Fenntartható

Szabadidős
programok hiánya

A gyerekek
szabadidejének
kitöltése

Az
önkormányzat
költségvetése

Az
önkormányzat
részéről a programok
anyagi támogatása

Polgármester

2023.11.30.

A
programokon
résztvevő gyermekek
száma nő

Önkormányzati
költségvetés

Fenntartható

A munkanélküliség
tovább csökkentése

Közfoglalkoztatási
pályázati
dokumentáció

Közmunkapályázatok
benyújtása

2023.11.30.

Munkahelyek
létrejötte
Csökken
a
munkanélküliek
száma,
szebb
élhetőbb
lesz
a
település

Munkaügyi Központ
pályázatai

Fenntartható

tudás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Szabadidős
programok
szervezése

III. A nők esélyegyenlősége
1

Közmunkaprogram
szervezése

Jelentős
munkanélküliség
nők körében

a
a

polgármester

IV. Az idősek esélyegyenlősége
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1

2

Az orvosi rendelő
energetikai
korszerűsítése

SzabadidőS
programok
szervezése

Az orvosi rendelő
infrastuktúrája
elavult

Kevés a kulturális,
szórakozási
lehetőség

Jobb
energiafelhasználás,
konfortosabb
környezet

Pályázati
dokumentáció

Az orvosi rendelőben
nyílászáró csere,
fűtéskorszerűsítés

Polgármester
projektmenedzser

Az elöregedett
lakosság
szabadidejének aktív
kitöltése, folamatos
programszervezés

Pályázati
dokumentáció

Kulturális szervező
alkalmazása,
szabadidős
szórakoztató
programok szrvezése

Polgármester
projektmenedzser

A fogyatékkal élők
akadálymentesen
közlekedhetnek az
önkormányzatnál

Pályázati
dokumentáció

Az
önkormányzat
épületáhez
rámpa
építése

Polgármester
projektmenedzser

Csökken az orvosi
rendelő
energiafelhasználása,
idősek elégedettsége

TOP-3.2..-16-B012017-00041 pályázat
„
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése”

Fenntartható

2019.12.31

Az
idősek
elmagányosodása
csökken

TOP-5.3.1-16 „A helyi
idenditás és kohézió
erősítése
Bükkábrányban és
környékén” pályázat

Fenntartható

2019.12.31.

Akadálymentes
közlekedés

TOP-3.2..-16-B012017-00041 pályázat
„
Önkormányzati
épületek energetikai
korszerűsítése”

Fenntartható

2019.12.31

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Az önkormányzat
épületének
akadálymentesítése

Az önkormányzat
épülete nem
akadálymentesített
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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 képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

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

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

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

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Ostorházi István
polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
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-

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

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

l. A Kács Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP lntézkedésiTervébe beépítetttik.

lll. Ezt követően Kácsváros/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az lntézkedésiTerv) megvitatta és 47 /20t8,Xl,23.) számú határozatával elfogadta.
Mel léklete k : a7 / 2018.(X1,23,

Kács,2018.11.23.
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KIVoNAT
Kács KÖzség Önkormányzat Képviselő-testületének 2}t8.november 23-án megtartott

ülésének j egyzőkönyvéből:

nllt

Kács Közs ég Önko rm ányzat Képvis elő-testületén ek
47 l 20 18.(XI.23 .) ö nko rm án y zati határ ozata
Kács Község Helyi EséIyegyenlőségi Programj ának elfogadása

A Képviselő-testület:

1. A

mellékletben foglalt Kács Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja című
dokumentumot megtárgyalta és a benne foglalt megállapításokkal egyetért, és azt
elfogadja.

2. A

prograrn végrehajtásár,al Kács Község Önkorm ányzatának Polgrármest erét bízza

meg.

Ostorházi István sk.
Polgármester

Kács,2018.1

1

kiss zoltán sk.
Jegyző

.26.
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