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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, Hejőbába 

Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 

feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, 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 és folytatása a 

272/2013.(VI.24.) sz. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program dokumentumnak.  

 

Az esélyegyenlőség (vagy azonos lehetőségek) fogalma az emberi jogok általános felfogásán alapszik. 

Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, 

társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég 

kinyilatkoztatni, hogy mindenki egyenlő, hanem biztosítani is kell ennek az egyenlőségnek az ésszerű 

feltételeit. Az esélyegyenlőség tehát maga után vonja, hogy ahol az esélyek egyenlősége nem 

garantált, ott kompenzációs intézkedésekre van szükség. 

 

Hejőbába Községi Önkormányzat célja, hogy Hejőbába olyan településsé váljon, ahol senki nem 

tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, vagy közvetett formáját védett tulajdonságai 

alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az 

egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program kiemelt figyelmet fordít a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján elsődlegesen védettnek, illetve hátrányos helyzetűnek minősülő csoportok,  

 a nők, 

 a gyermekek,  

 a romák,  

 az idősek,  

 a mélyszegénységben élők  

 és a fogyatékkal élők helyzetére.  

 

A Program egyes, hátrányos helyzetű csoportok feltárását, valamint esélyegyenlőségének 

előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, így különösen:  

 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése; 

 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő eséllyel 

történő hozzáférés biztosítása; 

 

 munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása; 

 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási esélyeik 

javítása; 

                                                           
1
, Gazdasági program, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési 

koncepció  



 

 

 a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott 

intézményekben, és az önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében az egyenlő 

bánásmód követelményének érvényesítése; 

 

 a döntéshozatalban, illetve a közügyek irányításában a hátrányos helyzetű csoportok tagjai 

részvételének elősegítése érdekében. 

 

A Program a vonatkozó jogszabályi előírásokra, és az Európai Unió ajánlásaira tekintettel készült.  

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani  

 

 az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre;  

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépéssel, továbbá az egyenlő eséllyel történő hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre; 

 a közszolgáltatásokhoz, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre  

 olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az 

áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  

 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő etikai elvek  

 

Megkülönböztetés tilalma, egyenlőbánásmód elve:  

A közszolgáltatások működésében meg kell előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A 

megkülönböztetés tilalma vonatkozik a lakosok bárminemű faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy 

más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

diszkriminációjára.  

 

Az emberi méltóság tiszteletben tartása: 

Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, egyediségük alapján tiszteletet érdemelnek, érdekeiket 

figyelembe véve olyan körülményeket és légkört kell kialakítani, melyek ezeknek az alapvető 

értékeknek a megőrzését és megerősítését szolgálják.  

Szolidaritás: 

A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a község minden közösségének és 

polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. A rászoruló embernek megfelelő 

hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz abból a célból, hogy maga is el tudja 

végezni feladatait, meg tudjon birkózni a nehézségekkel.  

 

Méltányosság és rugalmas ellátás:  

A megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget. Olyan pozitív méltányos és 

rugalmas intézkedéseket kell kidolgozni, melyek elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, 

életminőségének javulását.  

 

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek  

 

 az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;  

 a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek feladata:  

 a Program megvalósításának koordinálása,  

 a Program végrehajtásának nyomon követése,  



 

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása;  

 Program nyilvánosságának biztosítása;  

 a Program megvalósításában érintett intézmények vezetőinek tájékoztatása;  

 Az esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, folyamatos 

korrekciója;  

 fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő indikátorok 

meghatározása;  

 az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása;  

 az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének maximális 

érvényesítése;  

 a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.  

 

A Program figyelembe veszi Hejőbába Községi Önkormányzat mindazon dokumentumait, melyek 

kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására, így különösen:  

 

 A Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha Helyi Tevékenységközpontú Pedagógiai Programja, 

melynek mellékletét képezi a Gyermekvédelem az óvodában, illetve az Óvodai Integrációs 

Program 

 Nemzeti Etnikai Kisebbség Óvodai Nevelési Programja (a HH és a HHH cigány származású 

gyermekek szociális hátrányának enyhítése és a cigány származású gyermekek felzárkóztató 

programja) 

 Zrínyi Ilona Általános Iskola Pedagógiai programja, melynek melléklete az IPR szerint 

működő program és a Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek 

nevelési programja 

 Hejőbába Községi Önkormányzat Gazdasági Programja   

 

A fenti dokumentumokban meghatározott célkitűzéseket jelen Program nem tartalmazza, mivel 

azokban az egyes területeket érintő feladatok, határidők részletesen meghatározásra kerültek.  
 

A település bemutatása 

 

Hejőbába község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Dél-Borsodban, Miskolctól 30 kilométerre, 

délkeletre, Tiszaújvárostól mintegy 16 kilométernyire, nyugatra helyezkedik el. 

Első okleveles említése 1234-ből való (az oklevelekben főleg Baba vagy Babil alakban fordul elő, 

egyes írások a baba, ószláv vénasszony szóból származtatják), és a települést a várföldeket megszálló, 

és ott letelepülő várjobbágyok birtokaként említi. Ekkor még Alsó- és Felsőbábáról írnak. A két 

község, vagy községrész később épült össze, egyesült. 

A régészeti ásatások a korai letelepedés bizonyítékaként bronzkori leleteket hoztak a felszínre, 

háztartási eszközöket, berendezési tárgyakat, szerszámokat. A későbbi korokból származó leletek azt 

mutatják, hogy a táj azóta is, szinte folyamatosan lakott volt. A népvándorlás korának majd minden 

népe megfordult erre. A táj nagyon kedvező lehetett letelepedésre, mert a fennmaradt adatok szerint a 

település már az Árpád-korban is fennállt.  

A honfoglaló magyarok is megtelepedtek a vidéken. Az első letelepülők kabar eredetűek voltak, 

Örösúr népéhez tartoztak. A honfoglalás után a terület nagyrészt királyi birtok lett, ami - a már itt élő 

szlávok mellé - újabb, idegen etnikumú népek betelepítésével járt. Ez a XIII. század elejére átrendezte 

a birtokviszonyokat, a honfoglaló nemzetségek helyébe új birtokosok léptek. A borsodi területek 

jelentős részét a Bors nemzetség szerezte meg, ők adták az első ispánt is. Az 1241-es muhi 

csatavesztés után, a királyi nagybirtok eladományozása felgyorsult, így lettek birtokosok a térségben 

az Ákos nembeli Ernyék, és az itáliai származású Rátót nemzetség, de az egyház is hatalmas területek 

birtokosa lett. 

A vidéket nem kerülték el sem a tatár, sem a török hadak. Mindkét sereg igen nagy pusztítást végzett. 

Hejőbába is a hódoltsági területhez tartozott, adót kellett fizetnie. A török uralom lelassította, 

időlegesen megakasztotta a gazdasági fejlődési folyamatot, de bizonyos esetekben segítette is. Ezt 

támasztják alá a mezővárosoknak adott oltalomlevelek is. 



 

A község viszonylag távol esett a fő kereskedelmi útvonalaktól, ezért nehezen tudott bekapcsolódni 

abba a gazdasági fejlődésbe, amely a XV.-XVI. században indult meg. A Hejőbábához legközelebb 

eső mezőváros Emőd volt. 

A XVI. század második felétől kezdve a nagybirtokokon tért hódít a majorsági gazdálkodás, ami a 

robot terhek megnövekedését eredményezte. Mivel a jobbágyok helyzete egyre nehezebb lett, a térség 

adta a fő bázisát a XVII. századi nagy parasztfelkeléseknek, és a Thököly-féle mozgalomnak is. 

A Rákóczi-szabadságharc után a térség elnéptelenedett, a termelés szinte megállt. Az újratelepítéshez a 

földbirtokosok átmenetileg jelentős kedvezményeket adtak, amelyek a XVIII. század közepére már 

megszűntek, és nagyon erős zselléresedési folyamat indult meg. Az elszegényedés a nemességet is 

érintette. A megye nemeseinek többsége jobbágysorban élt, tőlük csak kiváltságai különböztették meg. 

Közülük néhányan eljutottak a társadalmi reformok igenléséig is. Az 1848-49-es szabadságharc után a 

dél borsodi térség, a Hejő mente távol esett attól a területtől, ahol a nagyarányú ipari fejlődés zajlott (a 

megye középső és északi részén). Itt délen továbbra is a nagybirtok maradt az uralkodó, a 

kilátástalanság és a nyomor elől a parasztság a kivándorlásban keresett menedéket. Aki nem akarta 

elhagyni hazáját, az az iparvidéken próbált meg boldogulni. A helyzet javulását az agrárszocialista 

mozgalomtól várták. Míg a megye más részein sokan földet akartak, a dél-borsodi parasztság 

elsősorban magasabb munkabéreket, jobb munkafeltételeket próbált kiharcolni. A háborúra való 

felkészülés jegyében, nagyarányú iparosítással, és ezzel együtt munkaerő kereslettel indult. A 

mezőgazdaság nyomorán azonban nem enyhített az iparfejlesztés. A nagybirtok túlsúlya megmaradt 

egészen 1944-ig. 

A II. világháború után bekövetkező földosztás tovább erősítette Hejőbába mezőgazdasági jellegét. 

1949-re emelkedett a földbirtokkal rendelkezők száma és a népességen belüli aránya. ez azonban csak 

rövid távú volt. az 1950-es években elkezdődött a község társadalmának teljes átrétegződése. 

Jelentősen csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma, ugyanakkor nagyarányú növekedés 

figyelhető meg a többi gazdasági szektorban.  

A XX. század utolsó évtizedeiben a település társadalmának átrétegződése tovább folytatódott. 

Megváltozott az aktív és inaktív keresők száma, az aktív keresők fokozatos csökkenését mutatva. A 

Kádár-korszakban a község múltbéli agrárjellege megszűnt. Az elmúlt évtizedben a társadalmi 

különbségeteket, társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely, réteg- és életmódformáló különbségek 

adják. Ebben megjelennek a jövedelemkülönbségek, az életkörülmények. Ezek a tényezők, valamint a 

rendszerváltás után beindult folyamatok egy erősen rétegzett társadalom létrejöttét segítették elő a 

faluban. 

 

A népmozgalmi adatok vizsgálata Magyarországra vonatkozóan felhívta a figyelmet arra, hogy a 

nyugati társadalmakhoz hasonlóan nálunk is elindult egy elöregedési folyamat. A születések számának 

folyamatos csökkenése, illetve stagnálása, a születéskor várható átlagos élettartam fokozatos javulása, 

a kedvezőtlen mortalitási adatok következtében, mely az utóbbi időben főleg a 40-50 éves férfiakat 

érinti. A 60-65 év feletti korosztályt ma jellemzően az egyedülálló (özvegy) nő képviseli. Más szóval 

az idősödő lakosság egy csökkenő társadalom egyre növekvő rétegét képezi. 

Magyarországon - ugyanúgy, mint más országokban és a világ egészére vonatkozóan is - rendszeresen 

készülnek népesség-előreszámítások. Ezek az előreszámítások a termékenység és a halandóság 

valamilyen feltételezett jövőbeni alakulásán alapulnak. Ezeket azonban nem lenne helyes pontos 

előrejelzésnek tekinteni, inkább úgy kell őket értelmeznünk, hogy kimutatják, hogyan alakul a 

népesség száma és összetétele a termékenység és a halandóság bizonyosfajta alakulása esetén. A 

legújabb magyar előszámítások szerint 2020-ban már 9,5 millióra csökken a népességszám, ha a 

termékenység és halandóság aránya változatlan marad. 

A népesség- előreszámítások- miután nem számolnak a halandóság lényeges javulásával- az idősek 

számának lassú emelkedését jelzik előre. 

 A nehezebb problémát a relatív növekedés okozza, mivel csökken azon népesség társadalmon belüli 

aránya, amely aktív munkájával meg tudja teremteni a fedezetét a különféle szociális és egészségügyi 

ellátásoknak 

 
 
 
 



 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

  Fő Változás 

2013 1871 96% 

2014 1899 101% 

2015 1910 100% 

2016 1910 100% 

2017 1950 100% 

Forrás: TeIR 

1800

1850

1900

1950

2000

2013 2014 2015 2016 2017

Állandó népesség

fő

 
1. ábra 

2. számú táblázat - Állandó népesség  

 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1014 936 1927 52% 48% 

0-2 évesek     46     

0-14 éves 136 146 282 48% 52% 

15-17 éves 38 49 87 44% 56% 

18-59 éves 477 603 1080 44% 56% 

60-64 éves 80 73 153 52% 48% 

65 év feletti 173 96 269 64% 36% 
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2. ábra 
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3. ábra 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 

index (%) 

2013 271 268 101% 

2014 268 285 93,7% 

2015 276 288 95,8% 

2016 291 280 103,9% 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. ábra 

 

Fenti táblázatokból megállapítható, hogy a lakónépesség száma 2011. évtől 2016. évig terjedő 

időszakban jelentős mértékben nem változott;  

0-50 éves korosztályig a lakónépességen belül magasabb a férfiak aránya, ezt követően a tendencia 

megfordul és a nők kerülnek többségbe. 

A vizsgált időszakban 0-50 éves korig – korcsoportos bontásokban – a népességszám évről évre 

csökken, míg 51-90éves korig évről évre nő. Az aktív korú lakossághoz képest a 0- 17 éves korosztály 

aránya 19 % a 60 év felettiek aránya 28%. Ez az arány felhívja a figyelmet arra, hogy településünkön 

is jellemző a lakosság elöregedése. 

 



 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások  

 

  
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

2013 39 34 5 

2014 121 53 68 

2015 78 64 14 

2016 104 58 46 
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5. ábra 

 

A településről elvándorlók száma nem túl magas, s az elvándorlás elsősorban a közelebbi településekre 

irányul, illetve a bevándorlás forrásai is ezek. Megfigyelhető tendencia, hogy az elvándorláshoz képest 

a településre betelepedők száma az utóbbi években emelkedett. 

A gazdasági szerkezetből következően a munkalehetőségek száma korlátozott, a jövedelmek 

viszonylag alacsonyak. Mindez elsősorban a valamilyen szakképzettséggel rendelkező, munkából 

megélni vágyókat ösztönzi az elvándorlásra. Jellemző, hogy a felsőfokú tanulmányokat végző fiatalok 

nem térnek vissza. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 

 

élve születések 

száma 

halálozások 

száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2013 11 49 -38 

2014 17 52 -35 

2015 32 48 -16 

2016 10 53 -43 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 
6. ábra 



 

 

Az utóbbi öt évben megfigyelhető az, ami az ország teljes területére jellemző, miszerint a 

népességszám folyamatosan csökken. 

A település népesség-utánpótlásában, leginkább a roma lakosság körében a 8 általános iskolát végzett, 

szakképzetlen munkanélküli csoportok játsszák a főszerepet. Mindebből következően a közoktatási 

intézményekre óriási feladat hárul, hogy lehetőséget teremtsenek ezeknek a gyerekeknek az őket 

születésüktől kísérő szociokulturális hátrányok leküzdésére. 

A településen népes cigány kisebbség él. Etnikailag szegregált lakókörnyezet nem található. Egyes 

utcarészeken a roma népesség aránya ugyan magasabb, de zömében a többségi lakosság között élnek.  

A stagnáló népességszámmal párhuzamosan megfigyelhető a község lakosságának etnikai 

átrendeződése. Helyi becslés szerint a cigány etnikum aránya az összlakosságon belül kb. 20-25 %, 

tehát az országos átlagot meghaladó.  

Ebből adódóan kiemelkedő jelentőségű a közoktatási intézményrendszer kialakításának szerepe, mely 

adekvát pedagógiai programmal, helyesen értelmezett integrációval a szociális gátakat, ha el nem is 

tudja tüntetni, de csökkenti méretüket, ezzel teremtve esélyt. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Hejőbába település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

IT tartalmazza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 

 

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 politikákhoz:  

- 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 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya 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  

 

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 felzárkózáspolitika 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 felzárkózáspolitika 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 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 (EU-átlag 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 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 állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a törvényi 

felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében 

feltételekhez kötheti, a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény által 

biztosított keretek között – önállóan mérlegelhet. 

A HEP figyelembe veszi Hejőbába Községi Önkormányzat által hozott rendeleteket, 

dokumentumokat: 

 Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.26) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól 

 Hejőbába Község Önkormányzata élve a települési önkormányzatok szociális nyári 

gyermekétkeztetési lehetőségével, lehetőségéhez mérten minden évben pályázatot nyújt be.  

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A 

jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 

november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 

legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában 

hagy jóvá. Megalkotásánál önkormányzatunk a gyermekek szociális étkeztetését, óvodai nevelését, 

iskolások szociális étkeztetését, mélyszegélységben élők rendkívüli, átmeneti segélyezését, gyógyszer 

segélyezését, temetési segélyezését, munkanélküliek ellátását, közfoglalkoztatását, romák helyzetének 

javítását, a lakásfenntartási támogatást, , eu élelmiszersegély pályázatot, rendszeres szociális 

segélyezést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgáltatást, 

idősek szociális étkeztetésének költségeit, a feladatellátási támogatáson túl biztosítja, figyelmet 

fordítva a hátrányos helyzetű célcsoportok támogatására.   

 

Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. Célja, hogy az 

Önkormányzat Képviselőtestülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott 

célrendszer szerint működjön, fejlődjön. A programban meghatározott célok, elképzelések 

megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Ehhez azonban 

nem elegendőek az évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van pályázati 

lehetőségek felkutatására, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. Az 

elkövetkezendő években a költségvetési egyensúly fenntartása és a kiegyensúlyozott gazdálkodás 

érdekében az önkormányzatnak lehetőség szerint növelnie kell a saját bevételeit, a működési 

kiadásokat lehetőség szerint csökkenteni kell, ügyelve a kötelező feladatok megfelelő színvonalon 

történő ellátására. A fejlesztések tekintetében az Európai Uniós forráslehetőségek maximális 

kihasználására kell törekednie. A pályázatok saját forrását lehetőség szerint önerőből kell előteremteni.  

 



 

Köznevelési fejlesztési terv A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, 

városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a 

településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a 

rendelkezésükre álljon. Hejőbába Község Önkormányzata közreműködik az állam által fenntartott 

általános iskolát érintő oktatási hivatal által elkészített köznevelési fejlesztési terv véleményezésében.  

 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a 

fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük 

szerint – a településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési 

tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 

megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki 

infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az 

országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak 

és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten 

tartása mellett. 

 

A települési rendezési tervben keresni kell a helyi iparterület kialakításának lehetőségét, ezen 

adottságoknak megfelelő terület megnyitását. Ez azért fontos, mert a vállalkozások közvetve-

közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való ellátottságot, 

munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot. A helyi önkormányzat 

honlapján lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 

A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek azáltal, hogy a közmunka ideje 

munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi 

feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud ellátni közcélú 

feladatokat. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

A helyi stratégiákkal, települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 

összhangban kerül megalkotásra a HEP, melyek a következők: 

 

- Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.26) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól 

- Hejőbába Községi Önkormányzat Sportkoncepciója 2015-2020. 

- Hejőbába Községi Önkormányzat Gazdasági Programja a 2015-2019. évekre 

- Költségvetési rendeletek  

 

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. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Településünk Önkormányzata Hejőkeresztúr községgel közösen tartja fenn a Hejőbábai Közös 

Önkormányzati Hivatalt, valamint szintén ezzel a településsel közösen működik a Hejőbába-

Hejőkeresztúr Községek Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálata is. Az állami fenntartású 

Zrínyi Ilona Általános Iskola tagiskolája a nemesbikki Móra Ferenc Általános Iskola. 

Hejőbába Községi Önkormányzat tagja a Dél-borsodi Sürgősségi Betegellátási Társulásnak, valamint a 

Mezőcsát és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. Szintén tagként szerepel a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, illetve a Dél-borsodi 

LEADER Egyesületben is. 

 

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. Önkormányzatunknál nincsenek olyan rendelek, amelyek kitérnének a 

mélyszegénységben élők, romák, nők, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 

javítására. 

A település önkormányzata és intézményei különböző szolgáltatásfejlesztésekre rendszeresen 

pályáznak, amelyekhez helyi adatgyűjtések történnek, azonban a település teljes helyzetképére 

vonatkozó kutatások nem valósultak meg, nem készültek.  

A felhasznált statisztikai adatok többnyire a TEIR adatbázisból, helyi önkormányzati adatokból, 

statisztikákból, a helyi nyilvántartásokból kerültek összegyűjtésre, figyelembe véve a helyi 

szakemberek, intézmények, civil szervezetek beszámolóit, tapasztalatait.  

 



 

 

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. 

 

Hejőbábán a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai alapján összességében elmondható, hogy 

ellátottaik körében nem növekedett számottevően sem a tartósan szegény családok, sem a 

veszélyeztetett gyermekek száma, csökkent viszont a szülők motiváltsága, érdektelenné, apatikussá 

váltak. A településen élő, a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba kerülő családok jelentős része 

rendkívül alacsony jövedelemből rossz lakás- és szociális körülmények között él annak ellenére, hogy 

többségüket az önkormányzat közfoglalkoztatási programjaiban szinte évek óta folyamatosan 

foglalkoztatja. A higiénés körülményekben, valamint a szülők egészségi állapotában jellemzően nem 

történt változás, így a gyermekek testi, lelki fejlődésének feltételei is kedvezőtlenebbek, melyek iskolai 

sikertelenségekhez, lelki betegségekhez és devianciákhoz vezethetnek.  

 

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

iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 

zavarokhoz vezetnek.  

A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és 

mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő 

bevonását. Az utóbbi években Hejőbábán ennek következtében is érezhetően csökkent az álláskeresők 

száma. Míg 2010-ben 167 regisztrált munkanélkülit tartottak számon a településen, addig 2017. 

hasonló időszakában 93 főt. A változás oka lehet a munkalehetőségek bővülése és a lakosok 

hajlandósága az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre.  

 

Magyarország Kormánya 2015. márciusában átalakította a szociális ellátórendszert – lényegében az 

önkormányzatokra bízva a fenntartást. Megszüntették a központi lakhatási és adósságrendezési 

támogatást. A rendszeres szociális segélyt sokkal kevesebben kaphatják meg. Az álláskeresési 

járadékot kilenc hónapról három hónapra rövidítették. 

 

Helyi szinten az egyik „legnagyobb közfoglalkoztató” és a munkát koordináló szerv továbbra is az 

önkormányzat, a munkavégzés helyét pedig az önkormányzat és intézményei biztosítják.  

A település viszonylatában segítséget jelentett, hogy az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán 

keresztül igénybe vehető állami támogatásoknak köszönhetően az elmúlt években közel 120 fő vett 

részt alap- és szakmai képzéseken.  

Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulásának legnagyobb vesztese a 

roma népesség, a munkahelyek, az ingázási- és a munkásszállás lehetőségek beszűkülése miatt. 

Nehezíti helyzetüket, hogy az aktív keresők között alapkövetelmény a befejezett általános iskolai 

végzettség megléte, mely a célcsoport tagjai körében jelentős számban hiányzott és jelenleg is csak a 

képzés elindítás szándékáról lehet beszélni.  

 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az 

érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 

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

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

szegények több mint fele községekben él). 

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 cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

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

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

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

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

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-

Orsós 2012) 

Hejőbábán a mélyszegénység sajnos jelenlévő fogalom. Elsősorban a roma származású családok élnek 

mélyszegénységben, mely összefüggésbe hozható a gyermekek számával és az anyagi helyzettel, 

lakhatásukkal. 

 

E terület vonatkozásában az alapvető jogszabályi rendelkezések, amelyek a foglalkoztatási és 

szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását 

szolgálhatják. 

 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény 

meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 

finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 

közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 

kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 

szabályokat. A törvény által meghatározott juttatásokat a tövénynek megfelelően a hejőbábai 

önkormányzat is alkalmazza. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) meghatározza 

az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági 

feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri 

és eljárási szabályokat.  

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

továbbiakban: Flt.) célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának 

elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának 

biztosítása. Hejőbába község önkormányzata elsődleges céljának tekinti a foglalkoztatás elősegítését.  

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának 

megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű 

biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi 

nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme 

érdekében. 

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. által 

rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai értelmében 

közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez tartozása, társadalmi 

származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, 

amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a 

velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

Hejőbábán 2010. óta működik roma nemzetiségi önkormányzat. A kisebbségi önkormányzat sikeresen 

pályázott az utóbbi években olyan pályázati kiírásokra, melyek a roma népesség szociális helyzetét 

hivatottak javítani. Ilyen pályázat a ROM-RKT-18 kódjelű „Roma kulturális események 

megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása” című pályázat, 



 

valamint a már megnyert SZOC-FP-18-KK kódjelű „Konyhakerti és kisállattartási szociális 

földprogram” című pályázat. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

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

alá tartozó ellátások vonatkozásában. 

Ennek megfelelően településünkön viszonylag magas azon családok száma – elsősorban a roma 

lakosság körében - ahol vagyonnal nem rendelkeznek és kifejezetten az önkormányzat által nyújtott 

támogatásokból és családtámogatási ellátásokból élnek. 

A létminimum környékén is sok család él annak ellenére, hogy mindkét szülő dolgozik és a 

gyermeklétszám sem kiugróan magas. Országos felmérések rámutattak arra a tényre, hogy az ország 

elmaradottabb térségeiben, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is ugyanazért a munkáért kevesebb 

munkabért kapnak a munkavállalók, mint az ország fejlettebb részein. Meg kell említenünk a roma 

családokat, ahol – a közfoglalkoztatásnak köszönhetően - mindkét szülő rendelkezik munkabérből 

származó jövedelemmel, azonban ez a jövedelem olyan alacsony, hogy a napi megélhetést is 

veszélyezteti. 

Településünkön jelen vannak a saját gazdálkodásból élő lakosok is, bár számuk elenyésző. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön 

törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 

b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai 

következményeit, 

d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

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

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását. 

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. § 

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti 

különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos 

megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, 

stb. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Hejőbába község lakossága 1950 fő, melyből 1014 fő nő, 936 fő férfi. A munkanélküliek számát 

tekintve az elmúlt öt év adatai szerint a férfiak között nagyobb a munkanélküliek aránya. Valószínűleg 

azért van ez így, mert a nők, akik esetleg nem rendelkeznek munkahellyel még GYES-ben vagy 

anyasági támogatásban részesülnek, azaz legalább 3 gyermeket nevelnek és a legkisebb még nincs 8 

éves. 
 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2013 651 710 1361 58 8,9% 88 12,4% 146 10,73% 

2014 654 733 1387 55 8,4% 84 11,46% 139 10,02% 

2015 652 727 1379 54 8,28% 64 8,8% 118 8,56% 

2016 653 726 1379 43 6,58% 54 7,44% 97 7,03% 



 

 

 
7. ábra 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

    2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

fő 147 140 118,75 98 70 

20 éves és 

fiatalabb 

fő 6,00 6,75 9,00 7,25 5,50 

% 4,08% 4,82% 7,58% 7,39% 7,86% 

20-24 év  
fő 26,25 25,00 21,75 15,25 11,00 

% 17,86% 17,85% 18,32% 15,56% 15,71% 

25-29 év 
fő 13,75 13,75 12,75 10,00 8,50 

% 9,35% 9,82% 10,74% 10,20% 12,14% 

30-34 év 
fő 15,25 16,25 13,25 9,00 9,00 

% 10,37% 11,61% 11,16% 9,18% 12,86% 

35-39 év 
fő 16,50 12,00 11,50 10,75 8,75 

% 11,22% 8,57% 9,68% 10,96% 12,5% 

40-44 év 
fő 15,00 12,75 11,00 9,50 4,75 

% 10,20% 9,12% 9,26% 9,69% 6,79% 

45-49 év 
fő 19,00 20,25 16,00 12,25 4,25 

% 12,93% 14,46% 13,47% 125% 6,07% 

50-54 év 
fő 15,50 15,50 11,25 10,75 8,00 

% 10,54% 11,07% 9,47% 10,97% 11,43% 

55-59 év 
fő 17,50 12,25 6,75 6,25 3,25 

% 1,53% 8,75% 5,68% 6,38% 4,64% 

59 év felett 
fő 2,25 5,50 5,50 7,00 7,00 

% 1,53% 3,93% 4,63% 7,14% 10% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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8. ábra 

 

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a munkanélküliek száma elsősorban a 21 – 34 év közöttiek, 

valamint az 54 év fölötti lakosok estében magas. Az iskolai tanulmányaikat befejező, de elhelyezkedni 

nem tudó fiatal felnőttek száma az utóbbi években ugyanakkor csökkentő tendenciát mutat a megelőző 

időszakhoz képest. Míg a korábbi időszakban az álláskereső fiatalok száma majdhogynem a duplájára 

nőtt, ebben a ciklusban drasztikus csökkenés figyelhető meg. Ennek oka elsősorban a járási hivatal 

munkaügyi osztályán szervezett képzéseken történő részvétel, mely új lehetőségeket nyitott az addig 

képzetlen munkaerő elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezekedésére. 

 

A nyilvántartott munkanélküliek számát tekintve több mint felét teszi ki a 180 napnál régebben 

regisztrált munkanélküliek aránya a férfiak tekintetében és közel felét a nők esetében. 

 

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

száma és aránya nemenként  

 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 

180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2013 42 76 118 21 24 45 50 31,5 38,13 

2014 62 87 149 38 26 64 61,29 29,88 42,95 

2015 46 51 97 17 21 38 36,95 41,17 39,17 

2016 41 41 82 13 20 33 31,7 48,78 40,2 

2017 44 49 93 NA NA 12,6 NA NA 12,9 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 



 

 
 9. ábra 

 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség 

száma nemenként 

 

év  

18-29 évesek 

száma 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők 

száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2013 136 141 277 6 4,4 16 11,3 22 7,9 

2014 141 162 303 14 9,9 15 9,2 29 9,5 

2015 150 153 303 29 19,3 15 9,8 44 15,5 

2016 154 158 312 3 1,9 3 1,8 6 3,8 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
10. ábra 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Öt év alatt duplájára nőtt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, azon belül is a nők száma a 

magasabb. Településünkön nagy problémát jelent az alacsony iskolázottság, mely elsősorban a roma 

lakosság körében jellemző.  

 
 
 
 



 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

év  

15 éves és idősebb 

lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel 

nem rendelkezők 15-x évesek 

száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1530 836 694 1210 606 604 320 20,9% 230 27,5% 90 13,0% 

2011 NA0     NA0     0 NA 0 NA 0 NA 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2013 146,5 11,50 7,85% 76,75 52,39% 58,25 39,76% 

2014 140 11,25 8,04% 74,25 53,04% 54,50 38,93% 

2015 118,75 7,25 6,12% 64,00 53,89% 47,50 40% 

2016 98 5,50 5,61% 58,00 59,18% 34,50 35,25% 

2017 93,75 8,25 8,8% 56,75 60,53% 28,75 30,66% 

      Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 
11. ábra 

 

Jól látható, hogy a munkanélküliség egyaránt megtalálható az alacsonyabb, illetve a magasabban 

végzett népesség között is. A 2013. évtől azonban megfigyelhető, hogy a magasabban végzettek között 

csökken a munkanélküliek aránya. Köszönhető ez a munkaügyi osztályok által szervezett 

tanfolyamoknak, illetve az országosan jelen lévő szakember hiánynak. Napjainkban könnyebben el 

tudnak helyezkedni a szakmával rendelkező munkavállalók az elsődleges munkaerő piacon. 

 

 

 

 



 

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

eredményesen végzettek 

 

 év 

általános iskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

8. évfolyamot 

felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2013 0 0 
 

2014 0 0 
 

2015 0 0 
 

2016 0 0 
 

2017 2 2  

Forrás: TeIR, / Önkormányzati adat 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

A táblákra vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 

 

A fenti táblázatokból jól látható, hogy –ugyan évről évre magasabb a munkanélküliek száma- azonban 

nem kiugróan nőtt meg az álláskeresők aránya. Valamint korcsoportonként is arányosan változott a 

munkát keresők száma. Mindez annak ismeretében, hogy a környék nagyvállalatai (TVK egyes 

részlegei) folyamatosan vonulnak ki a piacról szüntetve meg ezzel munkahelyeket, a munkavállalók 

nagy része mégis el tud helyezkedni, ezzel bizonyítva, hogy aki nagyon akar, az talál munkát. 

 

c) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által részben vagy 

egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen 

vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és 

gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű álláskeresők – kiemelten a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) jogosultak – átmeneti jellegű, 

határozott időtartamú foglalkoztatására. 

 

Településünk közfoglalkoztatás szervezésével évente átlagosan 102 fő tartósan munkanélküli számára 

biztosítja a munka világában való megmaradást. A közfoglalkoztatásba bevont munkavállalók számára 

fontos a folyamatos munkában eltöltött idő, hiszen a munkabérből történő megélhetés jelentősen 

csökkenti a napi megélhetési terheket. A tartósan munkanélküli családtagok közül jellemzően mindkét 

fél foglalkoztatására lehetőségünk nyílt az utóbbi években a kormány munkapolitikájának 

köszönhetően. A csúcspont a 2015. és 2016. év voltak, amikor a munkavállalók száma elérte a 122 főt. 

Ezek után folyamatosan csökkent az önkormányzatunknál munkát vállalók száma, hiszen 

képzéseknek, illetve a munkamorál javulásának köszönhetően el tudtak helyezkedni a környék 

vállalkozóinál, vállalatainál. 
 

A településen élő foglalkoztatottak száma 2013 – 2017-es adatok alapján 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2013 76 4,06% NA NA 

2014 101 5,3% NA NA 

2015 110 5,7 % NA NA 

2016 122 6,38 % NA NA 

2017 105 5,3 % NA NA 

Forrás: Önkormányzat adatai 



 

 

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.) 

 

Hejőbábán javarészt családi kisvállalkozások működnek, melyek 1- 2 fő alkalmazottat foglalkoztatnak, 

de jelen vannak a nagyobb létszámot – esetenként 10 főt foglalkoztató vállalkozások is. A település 

nagyobb létszámot foglalkoztató intézménye a Dél-borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai 

Otthona, mely 70 fő helyi lakost foglalkoztat, illetve az önkormányzat fenntartásában működő 

Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha, mely 15 fő hejőbábai lakosnak ad munkát. Hozzávetőlegesen 

településünkön körülbelül 117 fő dolgozik helyben. Községünk viszonylag közel helyezkedik el 

Tiszaújvároshoz, ahová az itt lakók nagy része naponta ingázik munkahelyére. Kis számban dolgoznak 

a megyeszékhelyen, illetve a környék településein.  

 

Munkát keresők számára Tiszaújvárosban érhető el a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, ahová bejelentkezve közvetítik ki a környékbeli vállalkozásokhoz a munkát keresőket, 

valamint képzéseket is indítanak azoknak, akik tovább szeretnék képezni vagy át szeretnék képezni 

magukat. 

Településünkön nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén sem nemi, 

sem vallási, sem pedig vagyoni hovatartozással kapcsolatban. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása alapján az alábbi szolgáltatásokat 

biztosítja a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő program keretében 2018. évben. A GINOP 

5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Rendszer és a GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű 

programok keretében biztosít lehetőséget regisztrált álláskeresők számára, támogatott képzések 

elvégzésére. A programok célja, hogy az álláskeresők nagyobb eséllyel tudjanak elhelyezkedni az 

elsődleges munkaerőpiacon.  

 

Az álláskeresők a képzés idejére jogosultak keresetpótló juttatásra, a lakóhely és a képzés helyszíne 

között az utazási költséget is megtérítik, valamint a teljes képzési díj és az első vizsga költsége sem az 

ügyfelet terheli. A programok célja a 25 év alatti fiatalok, valamint a 25-64 év közötti álláskeresők, 

különös tekintettel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők segítése. A képzés elvégzését 

követően az ügyfeleknek lehetősége nyílik támogatott foglalkoztatásra. 

 

Önkormányzatunk a fiatalok foglalkoztatását szintén a közmunka program keretében biztosítja. 

Folyamatosan szervezünk tanfolyamokat a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával. 

Jellemzően a 25 év alatti képzettséggel, képesítéssel nem rendelkező fiatalok képzésbe történő 

bevonását szorgalmazzuk a GINOP 6.1.1. Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 

című projekt keretében. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez 

és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

Hejőbábán kiválónak mondható az együttműködés az Önkormányzat és a többi önkormányzati 

intézmény, illetve a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya valamint a település civil 

szervezetei, vállalkozói, a Dél-borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona között. 

Lehetőségeikhez mérten valamennyien pályázatok és a programlehetőségek kihasználása mellett 

segítik a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a képzések és foglalkoztatás bővítését.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 



 

A településen az érintett célcsoport esetében az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a 

közfoglalkoztatási programokon keresztül valósul meg és alkalmazzuk többek között a roma 

lakosságot. A közelben lévő Tiszaújváros cégei EU-s projekteknek köszönhetően a célcsoport 

bevonásával elsősorban betanított munkásként alkalmazzák a roma lakosságot. Az önkormányzat 

intézményeit áttekintve elmondható, hogy helyi roma lakos is évekig közalkalmazottként jelen volt a 

foglalkoztatottjai között. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál 

érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős 

összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és 

azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a 

hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz 

leginkább az egészségi állapottal, a származással és az életkorral összefüggő foglalkozási 

diszkrimináció járul hozzá.
2
  

A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok 

ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy a 

területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

A foglalkoztatás és a munkavégzés lehetősége a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 

kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak az emberek gazdasági, társadalmi és kulturális életben való 

teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos 

megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.(roma, kisgyermekes szülő, fogyatékos…)  

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

összesen húszféle diszkriminációra okot adó tulajdonságot sorol fel. A törvény szerint hátrányos 

megkülönböztetésnek minősül minden olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy 

csoport valós vagy vélt személyi kvalitása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, 

összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport.  

 

Településünkön nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén sem nemi, 

sem vallási, sem pedig vagyoni hovatartozással kapcsolatban. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A törvénymódosítás értelmében 2015. január 1-től a szociális terület is jelentős változáson ment át és 

ezzel összhangban az önkormányzati rendelet is módosításra került. 

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015 (II.26) önkormányzati rendelete a 

szociális ellátások helyi szabályairól szól. 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében az 

önkormányzat költségvetési teherbíró képességének figyelembe vételével meghatározza a szociális 

ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait és az ellátásokra való jogosultság feltételeit. 

 

Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a 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 lépett). Járási hatáskörben maradt az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a 

közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság. 

Az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők, melyek egységesen „települési 

támogatás”ként jelennek meg az önkormányzati rendeletben . Ide tartoznak a korábbi átmeneti, családi 

krízis-, lakásfenntartási, gyógyszerkiadási, ápolási célra vagy más címen kifizetett segélyek. 

                                                           
2 http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV


 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  

Az aktívkorúak ellátásán belül, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultak száma a 

lakosság szociális és foglalkoztatási helyzetének egyik indikátora. Jelzi, hogy hányan élnek a 

településen olyanok, akik munkanélküliként már nem jogosultak álláskeresési támogatásra, s 

megélhetésük más módon sem biztosított, vagyis családjukban az egy fogyasztási egységre (családon 

belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszám) jutó jövedelmük nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 90%-át (2017-ben 25.650 Ft), és vagyonuk nincs. 2012-től csak annak folyósítható 

az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud 

igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget 

tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap 

munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített 

közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni.  

A Bursa Hungarica pályázathoz évről évre csatlakozik önkormányzatunk. A vizsgált időszakban 

átlagosan 4 fő főiskolai, egyetemi hallgatót támogatott az önkormányzat. 

Szociális étkeztetésben 20 fő, házi segítségnyújtásban 9 fő vesz részt. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma  

 

év 

15-64 év közötti 

lakónépesség 

száma 

segélyben 

részesülők fő 

segélyben 

részesülők % 

2013 1361 1,25 1,25% 

2014 1387 2,5 2,50% 

2015 1379 2,7 2,75% 

2016 1379 5 5% 

2017 NA NA NA 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 12. ábra 

 

Fenti táblázatból jól látható, hogy a 2015-ös évig folyamatosan emelkedett az aktív korúak száma, 

mellyel együtt emelkedett a segélyben részesülők száma is. Bíztató tény azonban, hogy a segélyezettek 

száma nem lett kiugróan magas. 

 



 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma  

 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak 

fő fő % 

2013 146 8,7 5,9 % 

2014 140 10,5 7,5 % 

2015 118,75 9 7,5 % 

2016 98 9,5 9,6 % 

2017 93,7 9,7 10,35 % 

                                   Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
13. ábra 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma drasztikusan csökkent a 2015-

ös évtől kezdődően. A nyilvántartott álláskeresők között folyamatosan emelkedett az álláskeresési 

segélyben részesülők száma, ami azt jelenti, hogy az álláskeresők között emelkedett azon személyek 

száma, amelyeknek volt legalább 365 nap munkaviszonyban eltöltött napja. 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

 

év 

rendszeres szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

fő 15-64 évesek %-ában fő munkanélküliek %-ában 

2013 15 1.45%  75  60,48% 

2014 27  2,31% 50 31,25%  

2015 26  1,98% 81 48,21%  

2016 43  3,24% 72  48,6% 

2017 38   NA   NA  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 



 

 
14. ábra 

 

Az ellátottak számából kiderül, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lényegesen többen 

jogosultak, mint rendszeres szociális segélyre, mely egészségi állapothoz, illetve korhoz kötött 

feltételeket tartalmazott a 2015-ös évig. A jogszabályi változások következtében a jogosultsági 

feltételek megváltoztak a rendszeres szociális segély esetében, valamint megváltozott a pénzbeli 

ellátás elnevezése is egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra. 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

Elgondolkodtató, hogy 2002. óta nem épültek új lakások. Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az 

építési kedv, mely valószínűleg összefüggésben van a foglalkoztatási struktúra átrendeződésével, 

valamint a vagyoni viszonyok változásaival is. Fiatal családok régebbi építésű ingatlanokat vásárolnak 

vagy szüleik házában élnek a már saját családjukkal. Ez a helyzet azért sem megfelelő, mert így az egy 

m2-re jutó személyek száma jelentősen emelkedik. A település roma népesség által sűrűbben lakott 

területén nem ritka, hogy két vagy akár több generáció lakik 60-70m2-es lakásokban. Sajnos ezek az 

ingatlanok infrastruktúra szempontjából sem megfelelőek, mert bár nagy részük 2000. és 2003. között 

épült az ivóvíz nincs bevezetve, illetve a tisztálkodó helyiségek sem kerültek berendezésre. Fűtés 

szempontjából ezek a lakások egyedi fűtéssel ellátottak. 

év 

összes 

lakásállomány 

(db) 

  

bérlakás 

állomány 

(db) 

  

szociális 

lakásállomány 

(db) 

  

egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

  

 
  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

2013 547 0  0 0 0 0 0 0 

2014 547  0 0 0 0 0 0 0 

2015 547  0 0 0 0 0 0 0 

2016 547  0 0 0 0 0 0 0 



 

A település nagy részére azonban mindez nem mondható el, hiszen az ingatlanok jól felszerelt, 

összkomfortos családi házak, melyek az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 

1991-ben kiadott indoklása alapján a „megfelelő lakás” kritériumainak megfelelnek. 

A településen nincs szociális lakás, melyet az átmenetileg bajba jutott családok tudnának igénybe 

venni, illetve nincs egyéb lakáscélra használt, de nem lakáscélú ingatlan sem. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban (korábban 

lakásfenntartási támogatás) részesíthető az a személy, akinek megélhetését veszélyezteti az általa 

lakott lakás költségeinek viselése és a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében annak 200%-

át. A települési támogatás a villanyáram-, víz és a gázfogyasztáshoz, illetve a tüzelőanyag költségeihez 

nyújt támogatást. 

 

A települési önkormányzatnak nincs pontos adata arról, hogy hány családot érint valamilyen 

veszélyeztető lakhatási helyzet.   

Településünkön is komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat 

elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Előforduló problémaként 

jelentkezik náluk fizetés hiányában a közszolgáltatások kikapcsolása, esetlegesen az ingatlan Nemzeti 

Eszközkezelő általi felvásárlása. 

 

Hejőbábán mindenki számára ugyanúgy elérhetők a közszolgáltatások, közműszolgáltatások, 

közösségi közlekedés.  

A település 90%-án szilárd burkolatú utak vannak. A faluban több buszmegálló van, hogy mindenki 

kényelmes távolságon belül vehesse igénybe a tömegközlekedést. 
 

3.4.2 számú táblázat 

Veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság 

 

Településünkön nincs olyan lakóingatlan, amely a benne lakók lakhatási helyzetét veszélyeztetné, 

valamint nincs hajléktalan sem.  

Mindezen tények mellett azonban meg kell említenünk, hogy a lakás fenntartására fordított kiadások 

igen megterhelőek a célcsoportok családjainak számára. A terhek enyhítését szolgálja a Szt-ben 

meghatározott feltételek fennállása esetén igénybe vehető támogatások, valamint az önkormányzat 

által rendeletben szabályozott települési támogatás. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok 

 

Településünkön nincsenek szegregátumok, bár egyes utcarészletekben nagyobb a romák száma. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Hejőbába Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 

ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 



 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. 

Az orvosi rendelő a település központjában helyezkedik el, egy épületben a fogorvosi rendelővel, a 

Gyermekjóléti Szolgálattal és a Védőnői szolgálattal. 

 

A szociális szolgáltatásokat Hejőbába Községi Önkormányzatának Hivatalában kérhetik a lakosok. 

 

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

szakosított ellátásokat. 

Hejőbába község önkormányzata által nyújtott szociális alapszolgáltatások: 

 étkeztetés 

 házi segítségnyújtás 

 családsegítés 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás is működik a településen. 

Dél-borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona, 375 fő krónikus pszichiátriai 

betegségben szenvedő lakónak nyújt ápolást-gondozást.  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

év 

Felnőttek és gyermekek részére 

tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 

háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2013 173 

2014 196 

2015 221 

2016 281 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
        15. ábra 



 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma  

 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2013 10 

2014 17 

2015 11 

2016 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
      16. ábra 

 

Településünkön 1 háziorvos látja el a felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatot. 

Tiszaújváros és Mezőcsát közelségéből adódóan minden korosztály számára könnyen elérhető az 

egészségügyi intézmények által biztosított ellátás. (szakorvosi ellátás, gyógy-termálfürdő, 

fizikoterápiás ellátások stb.) 

Községünkben a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma igen magas, mely a pszichiátriai 

otthonban élők magas számából adódik. Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos 

mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult 

személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 

Településünkön az ápolási díjban részesítettek számában az utóbbi öt évben jelentős változás nem 

történt. Köszönhető ez az önkormányzat által nyújtott házi segítségnyújtás, valamint a TIREK 

intézményei által szervezett házi gondozói szolgálat munkatársainak, hiszen ők napi feladataik 

végzésével nagy terhet vesznek le azoknak a családoknak a válláról, akik idős, beteg hozzátartozókat 

gondoznak. 

Az egészségügyi alapszolgáltatások mindenki számára elérhetőek. Rendszeresen szerveznek 

prevenciós és szűrőprogramokat Hejőbábán, melyet az önkormányzat a honlapján hirdet. Fejlesztő 

valamint rehabilitációs ellátáshoz Tiszaújvárosban és Miskolcon férhet hozzá a település lakossága. Az 

orvosi ügyeletet Mezőcsát biztosítja. A Hejőbába Község által működtetett konyha az egészséges 

táplálkozás szempontjait maximálisan szem előtt tartva, a jogszabálynak megfelelő módon működteti a 

közétkeztetést. 

Településünkön sportolásra sajnos nem sok lehetőség adódik, igény szerint elsősorban az iskola 

tornatermében vagy a község focipályáján van lehetőség. 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében 

önkormányzatunk megadja a megfelelő tájékoztatást mindazoknak, akik igénybe kívánják venni a 

különböző szociális szolgáltatásokat. Szolgáltatások nyújtásakor senkit nem ért és nem érthet a 

jövőben sem hátrányos megkülönböztetés 



 

Pozitív diszkrimináció szempontjából (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül önkormányzatunk mindazok számára megadja a szükséges 

támogatást, akik jogosultak rá. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Hejőbábán is megrendezésre kerülnek különböző közösségépítő rendezvények, melyek a helyi 

egyesületek közreműködésével mindig nagy sikert aratnak. Jellemzően ünnepkör köré szerveződnek 

ezek az események, melyeken képviselteti magát a Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesülete, a 

Hejőmenti Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány, a Helyi Romák és Nagycsaládosok Egyesülete, 

illetve a helyi pszichiátriai otthon művészeti csoportjai. 

Településünkön a roma származású lakók viszonylag magas száma ellenére sem jellemzőek az etnikai 

konfliktusok. Az egymás mellett élés szabályait az itt élők igyekeznek betartani. Maximálisan 

elfogadják a pszichiátriai betegek „jelenlétét”. 

Hejőbába község lakossága igyekszik támogatni a nehéz sorban élő falubelieket. A Katolikus Karitasz 

Hejőbábai Csoportja rendszeresen szervezi élelmiszer adományok gyűjtését, illetve vetőmagok és 

ruházat kiosztásával is segíti a nehéz sorban élő rászoruló családokat. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Hejőbába községben működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mely a Hejőbába Községi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásban rögzítette a működés személyi-tárgyi 

feltételeit.  

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

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

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 

tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira. 

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

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

kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 

településrendezési feladatok körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatok ellátásáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Adósságcsapda, pénz beosztásának problémája Életviteli tanácsadás EFOP 1.5.2-16 pályázat 

nyújtotta 

Romák és hátrányos helyzetűek 

munkanélkülisége 

Az önkormányzat foglalkoztatóként növelje a 

romák foglalkoztatási arányát, azáltal, hogy 

intézményeiben roma munkaerőt alkalmaz és 

ennek kialakítására együttműködési 

megállapodást köt a helyi cigány nemzetiségi 

önkormányzattal. 

EFOP 1.5.3-16 elnyert pályázat segítségével 

mentor alkalmazása az önkormányzaton, aki 

segít munkát találni, tájékozódni, életviteli 

tanácsot ad 

Egészségügyi ellátás érdektelensége Hátrányos helyzetű csoportok számára a helyi 

civil szervezetek, cigány kisebbségi 

önkormányzat, a védőnő és a körzeti orvos 

együttműködésében tájékoztató fórum, 

felvilágosító kampány szűrővizsgálatok  

rendezése a településen EFOP 1.5.2-16 elnyert 

pályázat segítségével 

mobil szűrőbuszok szervezése 

Magas munkanélküliség a településen  Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek 

biztosítása (pl, közfoglalkoztatás.), folytatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

0 – 18 évesek adatai: 

0-14 évesek száma:  280 fő 

15- 17 évesek száma:  72 fő 

Összesen:                   352 fő 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 123 fő 

 

Hátrányos helyzetű gyermek száma: 105 fő 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzői hatáskör. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív kedvezményekre. 

 

Jogosultak köre: A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultságát, amennyiben  

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

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

 a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

 a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az előzőekben felsoroltak alá nem tartozó 

esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 

külön-külön vagy együttesen a  jogszabályban meghatározott értéket. 

 

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.  

A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén - kérelem benyújtását 

megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelőző egy év átlaga. 

 

Jogosultak továbbá Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott egyszeri támogatásra, akinek a rendszeres 

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

hónapjára tekintettel, tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű 105 fő, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 85 % -a.  

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes 

nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként 

nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 



 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek.  

 

Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 

esetében meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.  

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg, kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  

 

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető 

 

A településen a gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a 

gyermekekkel foglalkozó intézményekben jelen van. A gyermekek, az iskoláskorúak ellátása, 

esélyegyenlősége az egyenlő bánásmód szerint jól működik.  

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv (Gyvt) 96.§ (6) 

bekezdése értelmében  a Képviselő-testület minden év május 31-ig átfogó értékelést fogad el a 

településen jelentkező gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról. 

 

Települési szinten az Önkormányzat és civil szervezetek is támogatnak olyan programokat, amelyek a 

gyermek- és fiatalkorúak hasznos szabadidő eltöltését, mentális és testi jólétét segítik elő. 

Ezek a programok elsősorban ünnepkör köré épülnek. A tanév végén, illetve a tanév kezdetén 

rendszeresen szerveznek a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai táborokat, melyek szintén a 

hasznos, tartalmas időtöltést segítik elő. Egyházi szervezetek is képviseltetik magukat a nyári 

gyermektáboroztatás területén, hiszen mind a katolikus, mind pedig a református egyház helyi 

plébánosa, tiszteletes asszonya egy-egy hetes tábort szervez a gyermekek és fiatalok részére. 

 

A Hejőbábai Mesevár Óvodában és Konyhában 57 fő óvodás korú gyermek igen színvonalas 

óvodapedagógiai nevelésben részesül. A nagycsoportos korú gyermekek számítógép használatával 

ismerkedhetnek. Működik az óvodában DIOO számítógépes program is, mely a kisóvodások fejlődését 

szolgálja. A rászoruló gyermekek részére logopédiai, illetve fejlesztő foglalkozás biztosított. 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Célunk a családok érdekeinek figyelembevételével a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, 

illetve megszüntetése, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a 

gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 
90 

Óvodai csoportok száma 
3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-

tól ...h-ig): 
6.30 - 17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: 

() 
4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 5 0 

Ebből diplomás 

óvodapedagógusok száma 
5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

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  

 

év 

védelembe 

vett 18 év 

alattiak 

száma 

Megszűntetett 

esetek száma a 

18 év alatti 

védelembe 

vettek közül 

veszélyeztetett 

kiskorú 

gyermekek 

száma 

2013 5 0 40 

2014 13 1 38 

2015 12 5 39 

2016 7 3 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

 

 

 



 

 
 17. ábra 

 

Településünkön a veszélyeztetett gyermekek száma nem kiugróan magas. Veszélyeztetettség 

kialakulása leginkább anyagi, lakhatási, elhanyagolásból adódik. Esetenként több tényező is egyszerre 

van jelen a veszélyeztetettség kialakulásában. Nem jellemző a családon belüli erőszak. 

Megállapítható, hogy az Önkormányzat és a Gyermekjóléti Szolgálat a 2016-os és az azt megelőző 

években a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatait megfelelő szinten látta el, jól és hatékonyan 

működik, a jelzőrendszerben résztvevők kölcsönösen segítik egymás munkáját. Folyamatos a 

konzultáció és az információáramlás, így jó eséllyel akadályozható meg a gyermekek 

veszélyeztetettségének kialakulása.  

A hátrányos helyzet kialakulásának megelőzése, illetve a kialakult hátrányos helyezet csökkentése 

érdekében önkormányzatunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt biztosít az arra jogosultak részére. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a 

nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet 

függvényében állapítjuk meg. Az alapfokú felsőoktatási képzésben résztvevő rászorulók számára az 

önkormányzat évek óta biztosítja a Bursa Hungarica Felsőfokú Önkormányzati ösztöndíj rendszer által 

nyújtott támogatást. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma  
 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

2013 185 

2014 169 

2015 163 

2016 161 

2017 123 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A táblázatból jól megállapítható, hogy a már korábbi táblázatokban bemutatott adatok alapján a 

településünkön folyamatosan csökken a tartós álláskeresők aránya. Kevés olyan család van, ahol 

mindkét szülő munkanélküli. A korábbi években sajnos ez jellemző volt. Látható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma csökken, tehát egyre több azon családok száma, 

ahol az egy főre jutó jövedelem meghaladja a jogszabályban meghatározott jogosultsági összeget, 

amely miatt nem állapítható meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 

 



 

 
         18. ábra 

 

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

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak 

száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 25 82 2 
 

19 83 

2014 21 77 3 
 

18 80 

2015 28 86 9 
 

0 93 

2016 44 92 10 144 0 69 

2017 47 96 10 154 0 73 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 

Településünkön nincs szegregált lakókörnyezet,- így az erre a fejezetre vonatkozó adatok sem 

relevánsak. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos illetve fogyatékossággal élő gyermekek is hozzáférnek 

ugyanazokhoz a szolgáltatásokhoz, mint kortársaik. A Hejőbábai Mesevár Óvoda Kistérségi 

akkreditált tehetségpont intézmény. Kiemelten foglalkoznak tehetséggondozással, ezen belül is roma 

gyermekek tehetséggondozásával. A Zrínyi Ilona Általános Iskola integrációs pedagógiai rendszer 

szerint működő pedagógiai programja a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatására fordít kiemelt figyelmet. 

 

Településünkön egy védőnő látja el a 0- 6 éves korosztályt, valamint a várandós anyák gondozását is. 

Betöltetlen álláshely nincs, védőnőnk Nemesbikken élő 0- 6 éves korosztályt is ellátja. 

 
 
 
 



 

A védőnő feladata különösen: 

 nővédelem 

 a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás 

 az anyaságra való felkészülés segítése 

 a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezése 

 a várandós anyák gondozása 

 a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás 

 0-6 éves korú gyermekek gondozása 

 újszülöttek, koraszülöttek, kis súllyal születettek pszichoszomatikus fejlődésének figyelemmel 

kísérése 

 a szoptatás és az anyatejes táplálás szorgalmazása 

 az óvódások és iskolások szűrővizsgálatának végzése 

 a veszélyeztetett gyermekek fokozott figyelemmel kísérése, az illetékes szervek értesítése, 

tájékoztatása 

 a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött kötelező védőoltások fontosságáról 

 egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok szervezése 

 harmonikus párkapcsolat, kiegyensúlyozott családi élet kialakításának elősegítése 

 családtervezési módszerek megfelelő alkalmazása 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma  

 

év 
védőnői 

álláshelyek száma 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2013 1 181 

2014 1 188 

2015 1 193 

2016 1 171 

2017 1 187 

Forrás: TeIR, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A védőnő gyermekvédelmi feladatai 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 ellenőrzi. 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. 

Az egészségnevelő, prevenciós és gyermekvédelmi munka elsődleges színtere a család saját élettere, 

melyre családlátogatások során kerül sor. 

A védőnői ellátás feladatai közé tartozik az óvodai és iskolai védőnői feladatok ellátása is, ahol 

minimum negyedévente egyszer tisztasági és fejtetvesség vizsgálatot végez, illetve nyomon követik a 

kiszűrt gyerekek kezelését 

 

 



 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 

Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 

ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 

által ellátott 

gyerekek száma  

2013 0 14543 0 NA 

2014 0 14273 0 NA 

2015 0 14449 0 NA 

2016 0 14588 0 NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Településünkön egy háziorvos látja el a felnőtt, illetve a gyermekorvosi ellátást is. Gyermekorvosok 

szolgáltatása, igény szerint Tiszaújvárosban érhető el. 

Tiszaújváros és Mezőcsát közelségéből adódóan minden korosztály számára könnyen elérhető az 

egészségügyi intézmények által biztosított szakellátás.  Bölcsőde nem működik a községben. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját 1 családgondozó végzi közalkalmazotti jogviszonyban, napi 8 

órában. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Az alapellátás látókörébe kerülő gyermekek főleg 

a család anyagi helyzete, illetve a család gyermeknevelése következtében kerültek.  

 

4.3.3 számú táblázat 

Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermek száma 

 

Hejőbábára nézve a táblázat adatai nem relevánsak, mert a településünkön nincs bölcsődei 

szolgáltatás. 

 

Hejőbábán nem működik Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona sem, azonban 

a 30 km-re lévő Miskolcon több is található, így a krízishelyzetbe került édesanyák, családok ott 

vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. Hejőbábán ilyen esetre azonban még nem volt példa. 

 

Önkormányzatunk évek óta szervezi a nyári gyermekétkeztetést, mely rászoruló családok nagy 

részének enyhít gondjain. Átlagosan 80 gyermek nyári étkeztetését segíti. 

 

Településünkön nem tapasztalunk hátrányos megkülönböztetést. 

 

Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein 

belül 

Az önkormányzat minden jogosult számára azonos feltételeket állít. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

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

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 

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

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

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 



 

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

államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az 

állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen 

közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján – hozzájárul. 

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 

különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek 

elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények 

értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással 

összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz 

való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során. 

A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, hanem  

Kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos 

nevelési igényű tanuló vesz részt. 

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a 

törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek 

elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, 

osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen 

nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. A halmozottan hátrányos helyzetben 

lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ezért 

szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes 

csoportok, osztályok összetételét. 

A Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyhában nem különítik el a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket 

társaiktól. 

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

iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek 

keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, 

a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az 

integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

elkülönítésével.  

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek 

keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok 

enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság 

szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű 

gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, 

óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben 

együtt történhet. 

A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a 

szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az 

ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét 

tekintve. 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

óvodába 

beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyógypedagógiai 

csoportok 

száma 

2013 59 3 90 1 59 0 

2014 66 3 90 1 66 0 

2015 54 3 75 1 54 0 

2016 53 3 75 1 53 0 

2017  3 75 1 57 0 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében 

gondoskodik oktatási-nevelési intézménye, a Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha működtetéséről. 

Az óvodai  gyermekvédelmi munka fő feladatát a megelőzés, a segítség nyújtás képezi. A 

gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő feladatkörébe beletartozik. Ezen belül fő feladatuk a 

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való speciális foglalkozás. Az óvoda 

pedagógiai programjában kiemelten foglalkozik a család funkcióinak megerősítésével, a 

veszélyeztetettség okainak feltárásával és azok megelőzésével, az esélyegyenlőség biztosításával. 

 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók 

száma 

általános 

iskolások 

száma 

napközis 

tanulók 

száma 

fő fő fő fő % 

2012/2013 77 94 171 40 23,4% 

2013/2014 73 102 175 47 26,86% 

2014/2015 71 91 162 63 38,89% 

2015/2016 76 84 160 67 41,88% 

2016/2017 70 73 143 66 46,15% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
19. ábra 

A táblázatból látható, hogy folyamatosan csökken az általános iskolai tanulók létszáma, amely az 

egyre csökkenő gyermekvállalási kedvből adódik. 



 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai  

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma 

a gyógypedagógiai oktatásban 

általános 

iskolai 

feladat-

ellátási 

helyek 

száma 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2012/2013 4 5 9 0.22 0.26 0 1 

2013/2014 4 4 8 0 0 0 1 

2014/2015 4 4 8 0 0 0 1 

2015/2016 4 4 8 0 0 0 1 

2016/2017 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 Az általános iskola osztályok száma csökkenést mutatott a 2013/2014-es tanévben, azóta stagnál. 

Ennek oka a már fentebb részletezett települési szinten kimutatható csökkenő gyermeklétszám. Külön 

gyógypedagógiai osztályok nincsenek az intézményen belül. 

 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek 

száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 

fő % 

2012/2013 23 100 

2013/2014 13 100 

2014/2015 20 100 

2015/2016 24 100 

2016/2017 27 100 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 



 

 
      20. ábra 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a 8. osztályt minden tanuló sikeresen befejezi és a továbbtanulási 

arány 100 %-os. Nem jellemző, hogy az iskolakötelezettségi kort betöltött gyermekek járnak a 

település iskolájába. 

 

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton   

 

 Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 

(%) 

Szakiskolai képzés (%) 
Speciális szakiskola 

(%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

 

összléts

zámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanulók 

körében 

összlétszámon 

belül 

HHH-

tanuló

k 

körébe

n 

összlétsz

ámon 

belül 

HHH-tanulók 

körében 

2012/2013 6   18% 0 13 38% 4  12% 14  41% 7  21% - - 1  3% 1  3% 

2013/2014 8   26% 0 23  42% 1  3% 10  32% 7  23% - - - - 

2014/2015 7   16% 0 20   47% 3  7% 16  37% 13  30% - - - - 

2015/2016 6  26% 1  4% 10  43% 2  9% 7  30% 4   17% - - - - 

országos 

átlag:  
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Hejőbábára nem csak az itt lakó gyerekek járnak iskolába, hanem felső tagozatban Nemesbikkről is. 

A Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskolában nincs jogellenes elkülönítés, minden gyermeket 

ugyanazon jogok illetnek meg. A pedagógusok külön figyelmet fordítanak a tanulási nehézséggel 

küzdő gyermekekre. Munkájukat fejlesztő pedagógus segíti. Jellemzően a gyermekek 

szakközépiskolában és szakiskolában tanulnak tovább. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

elsősorban szakiskolában történő továbbtanulást részesítik előnyben 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Iskolakerülés, leszakadás A törvényi előírása családi pótlék és a 

közmunka megvonása mellett a gyermekjóléti 

szolgálat munkatársának meggyőző 

tevékenységével az iskolakerülők számának 

csökkentésével a leszakadások 

megakadályozása. 

 



 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális 

jog tekintetében. 

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

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

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

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

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

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

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

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

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

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

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

fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell 

figyelembe venni. 

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

adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, 

családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében   
 

év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2013 710 651 698 642 12 9 

2014 733 654 722 646 11 8 

2015 727 652 718 644 9 8 

2016 726 653 719 646 7 7 

2017 NA NA NA NA NA NA 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

Településünkön a munkanélküliek száma az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, mivel a 

kormány munkapolitikája térségünkben is érezteti hatását. Sokkal inkább el tudnak helyezkedni a 

szakképesítéssel rendelkező munkavállalók az elsődleges munkaerő piacon, mint a korábbi években. 

Hejőbábán ugyan az aktív lakossághoz képest nem magas a munkanélküli nők aránya, de meg kell 

említenünk azt a tényt, hogy nagy számban élnek itt olyan nők, akik GYES ben vagy GyET-ben 

részesülnek. 

 

A településen és vonzáskörzetében induló, illetve elérhető foglalkoztatást segítő és képzési 

programokon a nők is részt vesznek. Elsősorban olyan, már végzettséggel rendelkező nők vesznek 

részt ezeken a programokon, akik meglévő szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni, ezért választanak 

más jellegű szakmát is. Az alacsonyan iskolázott nők az elmúlt 5 évben jelentős számban vettek részt 



 

képzéseken. Ezek a képzések azonban még mindig nem biztosítanak olyan végzettséget, amellyel 

könnyebben tudnának elhelyezkedni a munka világában. 

 

Alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők elsősorban közfoglalkoztatásban vesznek részt. A 

településen nincs olyan vállalkozás, amely alacsonyan képzett nőket foglalkoztatna. Az önkormányzat 

intézményeiben, illetve a helyi Pszichiátriai Otthonban kisegítő személyzetként tudnak elhelyezkedni. 

Jellemzően a roma lakosság körében tapasztalható, hogy a nők inkább otthon, eltartottként vannak 

jelen, vagy éppen gyermeket nevelnek. Az utóbbi évek foglalkoztatási mutatói alapján elmondható, 

hogy a számuk csökkent, hiszen megpróbálnak ők is elhelyezkedni, lassan kilépve abból az évtizedek 

óta berögzült állapotból, hogy kizárólag otthon a háztartással és a gyermekneveléssel foglalkozzanak. 

Munkavégzés esetén bérkülönbség nem jellemző a férfiak és nők körében adott végzettség esetén, 

adott munkakörben. 

 

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 gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

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

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

 

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 

szolgáltatások 

 

év 

3 év alatti 

gyermekek 

száma a 

településen 

működő 

bölcsödék 

száma 

bölcsődei 

férőhelyek 

száma 

működő 

családi 

napközik 

száma 

férőhelyek 

száma 

családi 

napközikben 

férőhelyek 

összesen 
önkor-

mányzati 
egyéb 

2013 43 0 0 0 0 0 0 

2014 48 0 0 0 0 0 0 

2015 61 0 0 0 0 0 0 

2016 60 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

Községünkben nincs bölcsőde, sem családi napközi. Az óvoda férőhelyek tekintetében ellátja a 

települési igényeket. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja. A család- és 

nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló intézkedéseket. 

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

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

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

kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel 

rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony segítséget 

képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 

 



 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2013 1 43 43 

2014 1 48 48 

2015 1 61 61 

2016 1 60 60 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv 

tartalmazza. 

A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 

törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 

paragrafusai vonatkoznak. 

A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma 

alulmarad a tényleges esetek számától. A rendőrségi riasztások és bírósági eljárások számszerű 

adatainak összegyűjtése mellett érdemes megnézni, hogy működik-e olyan szervezet, ahová a 

bántalmazott nők fordulhatnak. (Ha működik ilyen a településen, az onnan kért számszerű adatokat 

össze kell vetni a rendőrségi feljelentések számával.) Ha az eredmények azt mutatják, hogy az erőszak 

megjelenik a településen, akkor javaslatokat kell tenni a nők tájékoztatásának, illetve a társadalmi 

érzékenyítés lehetséges formáira (pl. felvilágosító programok már az iskolában, a terhesgondozáson; 

plakátokkal), de a megelőzésre tekintettel abban az esetben is szükséges hangsúlyt helyezni a 

tájékoztatásra, felvilágosító programokra, ha a nők elleni erőszakra vonatkozóan nem jelenik meg adat. 

A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb mértékben 

jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság számszerű adatai tükrözhetik, hogy 

a bántalmazottak milyen mértékben mernek, illetve tudnak jogi segítséget kérni. Azzal is tisztában kell 

lennünk, hogy leggyakrabban a rendőrség riasztására is csak végső esetben kerül sor. Teljes körű 

vizsgálatot a témában annak jellegéből adódóan lehetetlen végezni, de egyes részterületek 

tanulmányozása segítheti a problémák feltárását, segíthet a megoldási lehetőség megtalálásában. 

Településünkön nem jellemző a családon belüli erőszak. Ilyen esetek feltárása azonban rendkívül 

fontos a későbbi tragédiák megelőzése érdekében.  

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

A Családsegítő Szolgálat mindennemű segítséget és tájékoztatást megad annak, aki igényli. 

Hejőbábától 30 km-re lévő Miskolcon található Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti 

Otthona. 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény fent hivatkozott, XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a 

nők és férfiak azonos jogai a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-

e. 



 

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.  

Hejőbába Község Képviselő-testülete 7 főből áll, melyből 3 fő nő. A településen található 

önkormányzati, állami intézményekben túlnyomó részt nők dolgoznak. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

Községünkben is problémát jelent a munkanélküliség, főként, ha gyermekét egyedül nevelő szülőként 

kell a nőnek helytállnia. Sok esetben jelent problémát, hogy válás után nehezen, vagy egyáltalán nem 

tudják behajtani a gyerektartást a volt férjtől, akár a munkahely hiánya, akár a felelőtlen hozzáállás 

miatt. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Munkanélküliség EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben című pályázat 

segítségével egyéni kompetenciák felmérése, 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának meghirdetett tanfolyamain történő 

részvétel ösztönzése 

Szűrővizsgálatokon történő részvétel hiánya, 

érdektelenség 

 

 

 

 

 

 

Ingyenes szállítás biztosítása, nagyobb 

nyilvánosság, szűrővizsgálatok népszerűsítése 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Hejőbába lakosságára is jellemző, hogy öregszik a népesség, az összlakosság 23,3 %-a nyugdíjas. 

Köztük is igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy részét alacsony 

nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az 

egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben 

tanúsított társadalmi magatartástól. A családok fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük 

való törődésre. 

Nehezíti a helyzetet, hogy sokszor a család aktív tagjai távol vannak, s így kevés idő marad az idősek 

gondozására, a velük való törődésre. Ennek hatására megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások iránti igény.  A szociális étkeztetés keretében az időseknek igény szerint házhoz szállítja az 

önkormányzat az ebédet. Településünkön a Baptista Gyülekezet, valamint a TiRek házigondozói 

segítik az időseket mindennapi tevékenységük végzésében, meglévő képességeik megtartásában. 

Az idősek nagy része nyugdíjából él. A nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetőség. Településünk 

közintézményeiben 1 fő nyugdíjas dolgozik. 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb 

korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.  

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2013 165 267 432 

2014 154 245 399 

2015 137 234 371 

2016 145 236 381 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
     22. ábra 

A táblázat adatai arra mutatnak, hogy településünkön is megfigyelhető az az országos tendencia, mely 

szerint a nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma magasabb a férfiaknál. Ez a tény alátámasztja a 

már korábban bemutatott nő-férfi arányt életkori megoszlásban. 

 

 

 

 

 



 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

6.2.3. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Önkormányzatunknál nem foglalkoztatunk nyugdíjas korú munkavállalót, ezért ennek a táblázatnak az 

értékei nem relevánsak 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 

 

Szakosított ellátási formák 

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

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

 

Az idősebb korosztálynak is lehetősége van az egészségügyi szakellátást igénybe venni és rendszeres 

szűrővizsgálatokon részt venni. A szociális szolgáltatásokat ismerik és igénybe is veszik. 

Az idősebb korosztály számára is elérhetőek a közművelődési, kulturális szolgáltatások. 

Könyvtárlátogatásra is van lehetőségük a hét két napján. 

 

Településünkön működő aktív nyugdíjas klub rendszeresen szervez programokat, illetve rendszeresen 

fellépnek helyi rendezvényeken, óvodai, iskolai programokon.  

 

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

száma 

év 

64 év feletti lakosság 

száma 

nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

fő fő % 

2013 271 0 0 

2014 268 0 0 

2015 276 0 0 

2016 291 0 0 

Forrás: TeIR,  

 

A táblázat településünk tekintetében nem releváns 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

 

év 
időskorúak járadékában részesülők 

száma 

2013 6,75 

2014 8,92 

2015 9,00 

2016 8,42 

Forrás: TeIR, Járási Hivatal adatszolgáltatása 

 



 

 
       23. ábra 

 

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

 
Évente megrendezésre kerül Hejőbábán az idősek napja. Az EFOP 3.7.3-16”Egész életen át tartó 

tanuláshoz való hozzáférés biztosítása Hejőbábán” című elnyert pályázat keretében az idősek részére 

klubfoglalkozások kerülnek megrendezésre három éven keresztül. Ugyancsak EFOP-1.5.2-16 „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című elnyert pályázat keretein belül pedig a helyi 

idősek klubja az ifi klubbal közösen szívességi segítségnyújtás keretében 2 éven keresztül működnek 

együtt.  

Ezek a programok, aktív megmozdulások mind hozzájárulnak a következő években ahhoz, hogy a 

település idősei és fiataljai minél többet találkozzanak egymással, aktívan töltsék el szabadidejüket, 

valamint kialakuljon, természetessé váljon egymás segítése.  

 
 
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Eltávolodik a fiatalabb és az idősebb generáció Különböző programok szervezése, közösség 

kovácsolása, ahol a fiatal és az idősödő 

korosztály egyaránt részt vesz 

Az EFOP 3.7.3-16 ”Egész életen át tartó 

tanuláshoz való hozzáférés biztosítása 

Hejőbábán” 

EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben 

Elmagányosodás Év végi köszöntőn a programok kiszélesítése 

Idősek klubja szervezése, kölcsönös 

segítségnyújtás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

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

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

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden 

olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely 

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 

társadalmi szerepvállalását. 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 

alapján pontos képet lehetne alkotnia fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási 

helyzetéről. Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő gyermekek, hiszen a sajátos 

nevelési igényű gyermekekről pontos adataink vannak, ők integrált oktatásban vesznek részt. A 

szociális ellátások igénybevevői között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, 

nyilvántartott adattal azonban csak a közgyógyellátásban, súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 

támogatásában részelülőkre vonatkozóan rendelkezünk. 

 

7 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

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

foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

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

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

 

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

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett 

foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha nem 

áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében 

javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett szakember, aki a 

munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek következménye a 

fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. Mindezekre tekintettel 

javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető álláshelyeket, 

fogyatékosügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a fogyatékos személyek munkahelyi kisérésének 

biztosítani. Javasolt önkormányzati szakember ez irányú képzése, állami és civil munkaerő-piaci 

szolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat megoldásába. 



 

.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma  
 

év 

megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők 

száma 

egészségkárosodott 

személyek szociális 

ellátásaiban részesülők 

száma 

2013 100 NA 

2014 92 NA 

2015 76 29 

2016 75 49 

Forrás: TeIR, Járási  

 
    24. ábra 

 

Hejőbába községben működik a Dél-borsodi Integrált Szociális Intézmény Hejőbábai Otthona, amely 

375 fő pszichiátriai beteg ápolását –gondozását biztosítja. Az intézmény részben akadálymentesített, 

hiszen elsősorban mozgásukban akadályozott személyek számára biztosítja az akadálymentességet. Az 

otthonban élő szolgáltatást igénybe vevők szakvélemény alapján munka-rehabilitációs 

foglalkoztatásban vehetnek részt. Napi hat, illetve négy órában dolgoznak. Tevékenységüket tekintve 

textil munka, kerámia készítés, kertészeti kisegítő munka, takarítási feladatok végzése a feladatuk. A 

kézi munkát végző lakók kezei közül igényes, piacképes, eladható munkadarabok kerülnek ki. A 

kertészetben tevékenykedők, illetve takarítási feladatokat végző lakók nagyban hozzájárulnak 

környezetük rendben tartásához, szépítéséhez. A munka világába való rehabilitáció nagyban segíti az 

intézményben élőket az állapotromlás megelőzésében, a hasznosság érzésének megtartásában. 

Munkájukat erkölcsi és anyagi elismerés is követi. 

 

A településen nem intézményi körülmények között élő értelmi, illetve mozgásfogyatékosok a 

szakigazgatási szerv véleménye alapján nem rehabilitálhatóak. Az önkormányzat házi 

segítségnyútással, illetve szociális étkeztetéssel járul hozzá életük könnyítéséhez. A Tirek munkatársai 

házigondozás keretében nyújtanak segítséget számukra. 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

Településünkön nincs nappali ellátást biztosító intézmény.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Fogyatékos személyek számára a következő szociális alapszolgáltatásokra van lehetőség: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, családsegítés. 

 



 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Hejőbábán az akadálymentesítés még nem megoldott, de folyamatban van. A Közös Önkormányzati 

Hivatal teljes mértékben akadálymentesített, a Művelődési Központ részben akadálymentesített. 2015. 

évben megvalósult az orvosi rendelő és a vele egy épületben lévő gyermekjóléti szolgálat, valamint 

védőnő szolgálat teljes felújítása, energetikai korszerűsítése. Ennek köszönhetően a háziorvosi, 

fogorvosi rendelők, valamint az említett gyermekjóléti szolgálat és védőnői szolgálat épületében is 

teljes mértékben megtörtént az akadálymentesítés. Ennek köszönhetően nemcsak a mozgásukban 

akadályozottak, hanem a hallási, látási fogyatékossággal élők számára is akadálymentesített 

környezetet biztosíthatunk. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A középületek nem teljesen akadálymentesek.  Akadálymentesítés szükségessége, pályázatokon 

történő részvétel 

Nem biztonságos, keskeny járdák Közterület felújítása, hogy kerekesszékkel is 

lehessen biztonságosan közlekedni. 

 

Az ellátási problémák többsége azonos módon keletkezik: van megfelelő szolgáltatás, de az ellátásra 

szoruló nem tud róla, őt nem érték el a szolgáltatást nyújtók, vagyis be sem került a rendszerbe. Van 

megfelelő szolgáltatás, de a szolgáltatás igénybevétele a fogyatékos személy számára nem 

hozzáférhető pl. az akadálymentesítettség hiánya miatt. Van akadálymentesen elérhető szolgáltatás, de 

a célcsoport tagja vagy saját elhatározásából vagy gyakori tapasztalat szerint a fogyatékos személy 

helyett döntő család elhatározásából a szolgáltatást nem veszi igénybe, még akkor sem, ha az a 

fogyatékos személy életminőségét lényegesen javítaná. 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

A településünkön jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A 

személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, 

együttműködés biztosítja. A kapcsolódó feladatok ellátásába egyre gyakrabban vesznek részt 

közösségi szolgálatos középiskolások, akik aktívan veszik ki részüket. Az önkormányzat pályázatok, 

program megvalósítás kapcsán partnerségi, együttműködési megállapodásokat köt intézményeivel, 

civil szervezeteivel. Egyéb megállapodások számáról nincs információnk.  

 

Településünkön működik a Hejőbábai Polgárőr Egyesület, mely a közbiztonságért felelős. Az 

önkormányzat lehetőségeihez képest támogatja az egyházi és civil szervezeteket. 

 

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

 

Önkormányzatunk együttműködik a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal, a helyi Katolikus 

Karitász szervezetével, a Hejőbába Gyermekeiért Alapítvánnyal, a Gyógyító Képzelet Alapítvánnyal, a 

Hejőbábai Nyugdíjasok Őszirózsa Egyesületével, a Hejőbábai Polgárőr Egyesülettel. Az 



 

együttműködés elsősorban programok szervezésében, lebonyolításában, pályázatok benyújtásában 

nyilvánul meg. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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) 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 az óvoda, védőnő, Gyermekjóléti Szolgálat, helyi roma nemzetiségi 

önkormányzat és az önkormányzati dolgozók bevonásával kívánja megvalósítani terveit. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

a) Hejőbába honlapján www.hejobaba.hu, mindenki eljuttathatja észrevételeit Hejőbába Községi 

Önkormányzathoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hejobaba.hu/


 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Adósságcsapda, pénz beosztásának 

problémája, munkanélküliség, alacsony 

képzettség, rossz egészségügyi állapot,  

 
 
 

Életviteli tanácsadás EFOP 1.5.3-16 

pályázat nyújtotta lehetőségek 

kihasználása, munkahely teremtés 

érdekében vállalkozások vonzása a 

településre, képzéseken történő részvétel 

ösztönzése, életmód tanácsadás, 

szűréseken történő részvétel ösztönzése 

 

Gyermekek Iskolakerülés, leszakadás 

Szülőknek életmód, családtervezési 

előadások, 

a gyermekjóléti szolgálat munkatársának 

meggyőző tevékenységével az 

iskolakerülők számának csökkentésével a 

leszakadások megakadályozása 

Idősek Elmagányosodás 

Különböző időseknek szervezett 

programok, közösség kovácsolása, ahol a 

fiatal és az idősödő korosztály egyaránt 

részt vesz, EFOP-3.7.3-16 „Egész életen 

át tartó tanuláshoz való hozzáférés 

biztosítása Hejőbábán” című pályázat 

nyújtotta lehetőségek kihasználása. 

EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” című 

nyertes pályázat nyújtotta lehetőségek 

kihasználása 

Nők 
Munkanélküliség, szűrővizsgálatokkal 

szembeni passzivitás 

Ösztönzés képzéseken, átképzéseken való 

részvételre. Felvilágosító előadások az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatosan, 

EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” című 

nyertes pályázat nyújtotta lehetőségek 

kihasználása 

Fogyatékkal 

élők 

A középületek, közterületek nem teljesen 

akadálymentesek 
Teljes akadálymentesítés megvalósítása 

 

 
 



 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Képzettség hiánya 

Rossz egészségügyi állapot 

polgármester, nemzetiségi önkormányzat 

vezetője, mentor 

Gyermekek 

Gyermekek testi, lelki, szellemi 

fejlődésének segítése, hátrányos helyzet 

megszüntetése 

gyermekjóléti szolgálat vezetője, 

polgármester, 

Idősek 
Elmagányosodás megelőzése, 

megszűntetése 
idősklub vezetője, ifjúsági klub vezetője 

Nők 

Nők támogatása 

Elsődleges munkaerő piacon történő 

munkavállalás, képzéseken történő 

részvétel, egészségmegőrzés 

polgármester, járási hivatal foglalkoztatási 

osztálya, védőnő  

Fogyatékkal 

élők 

A fogyatékkal élőket megilleti 

mindazon szolgáltatás, mint az épeket. 

polgármester, gyermekjóléti szolgálat 

vezetője 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák is ugyanolyan számban kapnak munkalehetőséget, mint 

a nem roma származásúak.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők mielőbb megkapjanak minden fajta pénzbeni és 

természetbeni támogatást. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek fizikai, szellemi és lelki fejlődését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, hogy ne magányosodjanak el. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén folyamatos képzéseken való részvételük ösztönzését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására, az információhoz való 

hozzájutására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Alacsony iskolázottságúak képzésének ösztönzése, foglalkoztatásának 

segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A munkanélküliek körében alacsony iskolázottság 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Foglalkoztatási osztály által szervezett tanfolyamokon való részvételre 

ösztönzés 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

kapcsolatfelvétel a foglalkoztatási osztállyal 

Résztvevők és 

felelős 

polgármester, munkanélküli lakosság, pályázati forrásból mentor 

alkalmazása 

Partnerek 

 

polgármester 

foglalkoztatási osztály munkatársai 

mentor 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos, illetve 2022. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szakmai beszámolók, mérföldkövek 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Tartósan munkanélküli személyek nem vállalják a képzéseken történő 

részvételt, érdektelenné válnak 

közfoglalkoztatás keretében munkalehetőség, tanfolyamon történő 

részvétel biztosítása 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok, humán erőforrás biztosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Intézkedés címe: Gyermekek életminőségének javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Szülők nem megfelelő életmódjából, alacsony iskolázottságából adódó 

hátrányos helyzet  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása  

Gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének segítése 

 továbbtanulás ösztönzése, rendszeres iskolalátogatás ösztönzése 

Hasznos időtöltés elősegítés 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Közös programok, rendezvények szervezése 

Tehetséges diákok versenyeken történő szerepeltetése 

Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 

nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek számára 

Résztvevők és 

felelős 

gyermekjóléti szolgálat vezetője, nevelési, oktatási intézmények vezetői 

polgármester, ifjúsági klub vezetője 

Partnerek pedagógusok, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos, illetve 2022. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Gyermekjóléti szolgálat családgondozójának beszámolói,  

Ifjúsági klub vezetőjének szakmai beszámolója 

Pályázat keretein belül alkalmazott mentor szakmai beszámolója 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Elkallódás, érdektelenség, rossz minta követése, korai gyermekvállalás 

Ifjúsági klubok működtetése, hasznos, tartalmas időtöltés biztosítása 

sportolási lehetőségek biztosítása, életmód vezetési előadások 

Szükséges 

erőforrások 

pályázati források, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, 

humán kapacitás fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intézkedés címe: Nők esélyegyenlőségének javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Alacsony iskolázottság,  

szűrővizsgálatokon való részvétel hiánya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Tanfolyamokon való részvételre ösztönzés,  

Elsődleges munkaerő piacon történő elhelyezkedés ösztönzése 

életmódtanácsadás 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Motiváció felkeltése 

passzivitás csökkentése 

egészségtudatosabb életmód 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, védőnő, pályázat szakmai vezetője, családsegítő munkatárs 

Partnerek 
munkaügyi központ munkatársai 

védőnő 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2022. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

védőnői beszámolók, önkormányzati dokumentumok, szakmai 

beszámolók, családsegítő munkatárs beszámolója 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

felkínált lehetőségekkel szembeni érdektelenség,  

tanfolyamon történő részvétel elutasítása 

Szükséges 

erőforrások 
pályázati források, humán erőforrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intézkedés címe: Idősek elmagányosodása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Idősödő lakosság, elmagányosodás 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Aktív, tevékeny időskor. Elmagányosodás megelőzése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Programok szervezése, idős lakosság azokba történő bevonása 

Generációk közötti szakadék enyhítése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Idősklub vezetője, tagjai, ifjúsági klub vezetője, tagjai, polgármester 

Partnerek 
Hejőbábai Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület, Ifjúsági klub, TIREK 

családgondozói 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Folyamatos, illetve 2020. december 31. 

2022. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Programleírások 

Jelenléti ívek, programok szakmai beszámolói 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Motiváció hiánya, passzivitás, jelzőrendszer nem megfelelő működése 

Érdeklődés felkeltése 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok, humán erőforrás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intézkedés címe: Fogyatékkal élők helyzetének javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
 Közintézmények nem mindenhol akadálymentesek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Közintézmények, oktatási intézmények akadálymentesítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Akadálymentesítés 

Fogyatékkal élők aktív bevonása a helyi programokba 

Résztvevők és 

felelős 
Fogyatékkal élők, polgármester 

Partnerek Pályázatot kiíró szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
Folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kivitelezés dokumentumai, fotók 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Forráshiány 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok, önkormányzati önerő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 
 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

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. Alacsony 

iskolázottságúak 

képzésének 

ösztönzése, 

foglalkoztatásának 

segítése 

A munkanélküliek 

körében alacsony 

iskolázottság 

Foglalkoztatási 

osztály által 

szervezett 

tanfolyamokon 

való részvételre 

ösztönzése 

gazdasági 

program 

EFOP-1.5.2-16 

pályázati projekt 

EFOP-3.9.2-16 

pályázati projekt 

 kapcsolat 

felvétele a 

foglalkoztatási 

osztállyal  

polgármester, 

munkanélküli 

lakosság, 

pályázati 

forrásból 

mentor 

alkalmazása 

folyamatos, 

illetve 2022. 

december 31. 

Szakmai 

beszámolók, 

mérföldkövek 

pályázatok, 

humán erőforrás 

EU-s pályázati 

forrásokkal 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

2. Gyermekek 

életminőségének 

javítása 

Szülők nem 

megfelelő 

életmódjából, 

alacsony 

iskolázottságából 

adódó hátrányos 

helyzet 

Hátrányos helyzetű 

gyermekek 

felzárkóztatása, 

gyermekek testi, 

lelki, szellemi 

fejlődésének 

segítése, 

továbbtanulás 

ösztönzése, 

hasznos időtöltés 

elősegítése 

Óvoda, iskola 

pedagógiai 

programjai 

EFOP-1.5.2-16 

pályázati projekt 

EFOP-3.9.2-16 

pályázati projekt 

Közös programok, 

rendezvények 

szervezése, 

tehetséges diákok 

versenyen történő 

szerepeltetése, 

szünidei 

gyermekétkeztetés 

biztosítása, nyári 

táboroztatás 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

számára 

Gyermekjóléti 

szolgálat 

vezetője, 

nevelési, 

oktatási 

intézmények 

vezetői, 

polgármester, 

ifjúsági klub 

vezetője 

folyamatos, 

illetve 2022. 

december 31. 

Családgondozó 

beszámolói, 

ifjúsági klub 

vezetőjének 

szakmai 

beszámolói 

pályázatok, 

humán erőforrás 

EU-s pályázati 

forrásokkal, 

állami 

támogatásokkal 

III. A nők esélyegyenlősége 

3. Nők 

esélyegyenlőségének 

javítása 

Alacsony 

iskolázottság a 

szűrővizsgálatokon 

való részvétel 

hiánya  

Tanfolyamokon 

történő részvétel 

ösztönzése, 

elsődleges 

munkaerőpiacon  

EFOP-1.5.2-16 

pályázati projekt 

 

felvilágosító 

előadások, 

szűrések 

védőnő, 

családgondozó, 

mentor, 

foglalkoztatási 

osztály 

2022. december 

31. 

Családgondozó, 

védőnő, mentor 

szakmai 

beszámolói 

pályázatok EU-s 

pályázatok, 

állami 

támogatások 



 

történő 

elhelyezkedés 

ösztönzése, 

motiváció 

felkeltése, 

passzivitás 

csökkentése, 

egészségtudatosabb 

életmód 

munkatársai, 

polgármester 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Idősek 

elmagányosodása 

Idősödő lakosság, 

elmagányosodás 

Aktív, tevékeny 

időskor, 

elmagányosodás 

megelőzése,  

EFOP-1.5.2-16 

pályázati projekt 

EFOP-3.7.3-16 

„Egész életen át 

tartó tanuláshoz 

való hozzáférés 

biztosítása 

Hejőbábán” 

Programok 

szervezése, idős 

lakosság azokba 

történő bevonása, 

generációk közötti 

szakadék 

enyhítése 

Helyi 

nyugdíjasklub 

vezetője, 

Ifjúsági klub 

vezetője 

folyamatos, 

illetve 2020. 

december 31. 

2022. december 

31. 

Szakmai 

beszámolók, 

Nyugdíjasklub 

vezetőjének 

beszámolója 

EU-s pályázatok  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal élők 

helyzetének javítása 
Közintézmények 

nem mindenhol 

akadálymentesek 

Akadálymentes 

környezet 

kiépítése,  

Gazdasági 

program 

Fogyatékkal élők 

bevonás a helyi 

programokba 

Polgármester folyamatos Kivitelezési 

dokumentumok, 

fotók 

EU-spályázatok  



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 HEP IT kidolgozása, elfogadása és a benne foglaltak megvalósítása során biztosítani 

szükséges a konzultáció és véleményformálás lehetőségét a megvalósításban érintett minden 

szakmai és társadalmi partner számára. Ennek érdekében szükséges egy olyan Fórum 

működtetése, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett önkormányzati 

intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  
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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. 
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Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

Biztosítjuk hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok munkatársai, 

valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program. Az érdekeltek körének meghatározásán túl a kommunikációs 

formákat, konkrét tevékenységeket is tervezni kell. A program eredményes megvalósulását 

döntően befolyásolja, hogy az érintettek elkötelezettek-e és aktív részvételükkel támogatják-e a 

program végrehajtását. Éppen ezért szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot 

(honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) bevonni a 

támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

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. 
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Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel.:  

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők 

ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési 

intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 

során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon 

belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok 

teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére 

vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A 

HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz 

az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 

a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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