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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, Tiszakeszi Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Tiszakeszi Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára elérhetővé
tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű
polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében, a fenti célok minél
hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotja a helyi esélyegyenlőségi
programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél- és feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére.
A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a Tiszakeszi településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, és
ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
Mezőcsáti járás
A Mezőcsáti járás az Észak-Magyarországi Régióban, azon belül Borsod-Abaúj Zemplén
megye déli részén fekszik. A kistérség a Borsodi Mezőségen helyezkedik el (részben az azonos
nevű tájvédelmi körzetben), a határát délről és keletről a Tisza és annak ártere képezi.
A Mezőcsáti Kistérség 311/2007. Kormányrendeletben meghatározott leghátrányosabb
helyzetű 33 kistérség egyike. A kistérségben jelentős roma közösség él.
A járás 8 települést foglal magába: Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján.
Korábban 15 kistérség volt a megyében. Az arányosabb felosztás és a hatékonyabb ügyintézés miatt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) 16 járásra osztotta fel a megye
területét. Ezáltal az egykori kistérségek határai is átalakultak: Hejőpapi a Tiszaújvárosi kistérségből
a Mezőcsáti járáshoz, Tiszabábolna és Tiszavalk a Mezőcsáti kistérségből a Mezőkövesdi járáshoz
került.
Mezőcsáti járás

Forrás: TeIR
Egy térség fejlettségét és idegenforgalmát alapvetően befolyásolja, hogy milyen közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, illetve milyen a megközelíthetősége. A járás megközelíthetőségét jelentősen javította az M3-as autópálya megépülése (a kistérség északi szélét érinti), hiszen
ezen kívül a térség települései csak alsóbbrendű utakon érhetőek el. Az úthálózat jelenlegi állapota
egyes települések esetében rossz, ezért felújításra szorul. Vannak azonban (Tiszakeszi, Ároktő, Tiszadorogma) olyan települések, amelyeknek megközelíthetősége jó. Dél és kelet felé (Hajdú-Bihar
megye) a kapcsolattartást a tiszai átkelőhelyek kis áteresztő kapacitása nehezíti.
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Tiszakeszi község földrajzi elhelyezkedése, története
Tiszakeszi az Alföld északi részén, a Heves-Borsodi ártéren található, közigazgatási területét két részre osztja a Tisza. A község a folyó jobb partján, egy erőteljes jobb kanyar ívén elhelyezkedő árvízmentes teraszon terül el, Miskolctól 45 km-re, Tiszaújvárostól 30 km-re.
A település első írásos említése az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben található, de
ásatási leletek arról tanúskodnak, hogy a honfoglaló magyarok ezen a területen is megtelepedtek.
A reformáció Tiszakeszin is gyorsan elterjed, első egyháza 1591-től működik. A török korban hódoltsági területté vált, és lakossága igencsak megfogyatkozott, de más falutól eltérően nem
halt ki teljesen. Új lakók csak a XVIII. század közepén érkeznek.
Mivel a település környezete árvízjárta terület volt és meglehetősen mocsaras is, ezért a
földművelő mezőgazdaság jelentősebb elterjedése csak a mocsárlecsapolások és a Tisza szabályozása után indulhatott meg. A szabályozás eredményeként 2 km-t rövidült a folyó.
Változatos növény- és állatvilággal rendelkezik, a halállománya is jelentős, ennek megfelelően a település hagyományosan halászfalu volt. A település legnagyobb vonzereje a Tisza és
annak közelsége, amely alkalmat ad a szabadidő aktív, ugyanakkor nyugalmas eltöltésére. A Tisza
mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra, a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésére.
Több kastély is volt ezen a környéken, melyből csak 2 maradt meg, az Édes-kastély és a
Zsóry-kastély. Sajnos a többinek már csak az alapjait találni. Az Édes-kastélyt ma már Művelődési
Központ, a Zsóry-kastélyt pedig Élelmezési Központként használják.
A község gazdasági élete
A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek (Tiszamenti Milk Kft, Ben-Ross
& Barben Kft), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 110 kisvállalkozás biztosítja. Sokan dolgoznak a környékbeli városokban, Mezőcsáton, Tiszaújvárosban, Miskolcon.
Tiszakeszi 5,6 ha mezőgazdasági művelésre alkalmas területtel rendelkezik. A Tisza túloldalán lévő mezőgazdasági területek komppal közelíthetők meg, melyet az önkormányzat üzemeltet. A tiszakeszi Tiszamenti Kft. és a Tiszamenti Milk Kft. fő tevékenysége a növénytermesztés és
állattenyésztés.
A településen szolgáltatásra és ipari termelésre alkalmas területek is vannak, ezek magánszemélyek és gazdasági társaságok tulajdonát képezik. Tiszakeszin nagy hagyománya van a cipőgyártásnak. Az egykori Tisza Cipőgyár alapjain jött létre a Ben-Ross & Barben Kft.

ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK
Az esélyegyenlőségi program a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Az esélyegyenlőségi terv alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportnak tekinti a mély
szegénységben élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a további hátrányos helyzetű társa-
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dalmi csoportok, különböző élethelyzetben lévő egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi program által célzott hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi
sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető.
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen
azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű
szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal élő, milyen a
származása vagy az anyagi helyzete.

CÉLOK
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Tiszakeszi Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
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 Intézkedési Terv célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely
a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM
HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)
1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felismerésén
alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat mindennapjaikra: aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség elérésére, a
munkához jutásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi státusz és presztízs elérésére. A
hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességeik, adottságaik adottak, ám lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően kevesebb van.

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.
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1.2.

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2015. (II.27.) sz. rendelete
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szól. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
közül települési támogatást és rendkívüli „vis major” támogatást biztosít a rászorulók részére. Tiszakeszi Község Képviselő-testülete rendkívüli „vis major” támogatásként egyösszegű támogatás
nyújt annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A „vis
major” támogatás a rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból, vagy kérelemre évente legfeljebb két alkalommal, jövedelemre való tekintet nélkül adható. A támogatás összege maximum:
50.000,- Ft.
A rendelet értelmében a személyes gondoskodás körében az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés.
Tiszakeszi Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítést a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ útján biztosítja.

2. STRATÉGIAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA
2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
2018. évi költségvetési koncepció, Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, Tiszakeszi Gazdasági Programja-tervezet, Tiszakeszi Önkormányzat ciklusprogramja.
Népesség
Tiszakeszi állandó lakossága 2017. január elsején 2578 fő.
Lakónépesség
3000

2500
2000
1500
1000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Az 1. számú táblázatból és diagramból megállapítható, hogy Tiszakeszi lakónépessége (lakóhellyel
és tartózkodási hellyel rendelkezők száma) folyamatosan csökken, ez a szám 2013. és 2017. között
-52 fő.
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Állandó népesség - nők életkori
megoszlása

1%

Állandó népesség - férfiak életkori
megoszlása

76; 2%

3%

228; 5%

0-14 éves

0-14 éves
32%
32%

15-17 éves
18-59 éves

1357;
31%

1364;
31%

32%

18-59 éves
60-64 éves

60-64 éves
65 év feletti

15-17 éves

1375;
31%

65 év feletti

A 2.1. számú táblázat, illetve a kördiagramok a 2016. évi állandó népesség adatait tartalmazza,
korosztályos és nemenkénti bontásban. Megállapítható, hogy a lakosság nemenkénti megoszlása
összességében kiegyenlített, azonban a 65 év feletti korosztály esetében a nők aránya lényegesen
magasabb, tehát a férfiak átlagéletkora alacsonyabb a nőknél.

11

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA
A településen az állandó népesség mutatói szerint 2016-ban 25 fővel több nő élt mint férfi. A nő
többlet jelentősen az idősebb 65 év feletti korcsoportban jelentkezik, ennek oka a nők magasabb
várható életkora.

Öregedési index (%)
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20,00%
10,00%
0,00%
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A település népességének korösszetétele alig változott, melyet az öregedési index hűen tükröz.
Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban 70-74 % között mozgott. Ez az érték azt mutatja,
hogy 100 fiatalkorúra jutó időskorúak száma 2016-ban 74 fő volt, tehát Tiszakeszi a fiatalos népességszerkezetű települések közé tartozik.
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Belföldi vándorlások egyenlege
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A népesség csökkenésében nemcsak az elöregedés, hanem az állandó elvándorlás is szerepet játszik. A 4. számú táblázat azt tükrözi, hogy a 2016-os évben többen költöztek el, mint ahányan
betelepültek. Ez abból is adódik, hogy az értelmiségi fiatalok nagyobb városokba költöznek, a biztos munkalehetőség reményében.
Természetes szaporodás (fő)
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Az élve születések száma 2013-2015 között magasabb volt a halálozások számánál. Ez a szám
2016-ra megváltozott, 10 fővel többen haltak meg, mint születtek. A fiatalok a biztos egzisztencia
hiányában nehezebben vállalnak gyermeket.

2.2. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak
abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
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államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel
rendelkező társulást hoznak létre.
A Mezőcsáti Többcélú Kistérségi Társulásnak célja a kistérség területének fejlesztése. A
társult önkormányzatok közösen gondoskodnak az önkormányzatok feladatkörébe tartozó közszolgáltatások (egészségügyi ellátás, szociális ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvédelem, szociális
alapszolgáltatások, pedagógiai szakszolgálati feladatok) kistérségi ellátásáról, azok szervezéséről.
Tiszakeszi Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti szolgálatot, a támogató szolgálatot és a családsegítést a Humánszolgáltató Központ útján biztosítja.

2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A települési esélyegyenlőségi program az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.)
EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabálya alapján készült.
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis, valamint a népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Emellett a települési önkormányzat által szolgáltatott adatok, az elektronikus
média Tiszakeszi községgel foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak. A területi folyamatok áttekintése érdekében az egyes mutatókra vonatkozó elemzések – az adatok rendelkezésre állásának függvényében – legalább 6 éves idősoron alapulnak.
Hiányzó szükséges adatok
• Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma korra, nemre
• Általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma korra, nemre,
Lakhatás:

•
•
•
•
•

•

egy lakásban élők száma

•

egy lakásban élő családok száma

•
•

a lakásállomány összetétele
a lakásállomány minősége

A szűrőprogramokon való megjelenés adatainak feltárása korra, nemre, városrészekre tekintettel
Az esélyegyenlőségi célcsoportok egészségi, szociális állapotára vonatkozó adatokkal
korra, nemre
A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb meghatározó adatai
(gyermekszám, képzettség, életkor, családi állapot, )
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezésekről további információgyűjtés
A településen fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzete
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3. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE,
ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Azt jelenti, amikor
valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy
ebből önerőből kilépjenek.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint
az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó öszszes 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.
A helyi esélyegyenlőségi program abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön forrást biztosítanának.
A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell
ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk
révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég tehát például
betonúttal ellátni a cigány telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak megkönynyítésére is. Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten.

3.1.

Jövedelmi és vagyoni helyzet

A mélyszegénységet összetett jelenségként kell kezelni, melynek okai többek között társadalmi és
gazdasági hátrányok, iskolai képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekbe mutatkoznak meg,
és megélhetési zavarokhoz vezetnek. A helyi önkormányzat feladat és hatásköreinek ellátása során
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
Ennek következtében az utóbbi években Tiszakesziben csökkent az álláskeresők száma. A változás
oka lehet a munkalehetőségek bővülése is. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szegényebb
rétegek között élők egyre több hitelt halmoznak fel, melynek törlesztését egy idő után nem tudják
vállalni. A közüzemi szolgáltatások igénybevételekor, olyan magas összegű hátralékuk keletkezik,
amely a szolgáltatás megszüntetéséhez vezet.

3.2.

Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

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

Az álláskeresők részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély (NYES) jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet.

Álláskeresők aránya
25,0%
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15,0%

10,0%
5,0%
0,0%
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Nők aránya
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Férfiak aránya
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2017

Összes álláskereső aránya

A 3.2.1. számú táblázatból megállapítható, hogy míg 2012-ben 17,9%-os volt a nyilvántartott
ákláskeresők száma a településen, addig ez 2016-ra 7,3%-ra csökkent. Ugyan akkor a munkaképes
korú nők és férfiak száma is folyamatosan csökkent, de nem ez okozta az álláskeresők számának
csökkenését, hanem az, hogy több lehetőség nyílt képzésekre és foglalkoztatásra, valamint a
közfoglalkoztatásra. Megnőtt a kisvállalkozások száma, akik egyre nagyobb létszámban
foglalkoztatnak álláskeresőket.
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Amennyiben a nyilvántartott álláskeresők csoportját szűkebb korcsoportokra tovább bontva vizsgáljuk, látható, hogy legkisebb arányban az 59 év feletti lakosság körében találhatóak regisztrált
munkanélküliek, bár 2016-ban és 2017-ben növekedett a számuk. Ez a folyamat a 2010 óta zajló
lépcsőzetes nyugdíjkorhatár emeléssel, valamint a korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével állhat összefüggésben. Ebbe a korba már növekszik a kiszolgáltatottság, amennyiben helyben nincs
lehetőség foglalkoztatásra, az idősebb korosztály tagjai gyakrabban válnak munkanélkülivé.
Legmagasabb a munkanélküliség ráta a 20-24 év közötti személyeknél.
Az önkormányzat által működtetett közfoglalkoztatási programok próbálják ellensúlyozni a lakosokra nehezedő terheket, azzal, hogy helyben biztosítanak álláslehetőséget számukra.
Összességében megállapítható, hogy a 20-24 év, a 25-29 év, a 45-49 év és az 59 feletti korosztály
kivételével csökken a munkanélküliség községünkben.
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b) alacsony iskolai végzetségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
Településünkön nincs adat az alacsony iskolázott népesség számáról.

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
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A regisztrált munkanélküliek között a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők
aránya csekély, 6-9 % között mozog. Általános iskolával rendelkező munkanélküliek száma a
legnagyobb arányú. A magasabb iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma jelentősen változott 2012 évhez képest több mint a felére csökkent.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Településünkön nincs adat a felnőttoktatásban résztvevők számáról.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Településünkön nincs adat a középfokú iskolában felnőttoktatásban résztvevők számáról.
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.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként melyek
azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatóak.
A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően – a munkabérhez hasonlóan a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói terheket, valamint a közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és járulék terhek.
2012-2016 között az állam által meghatározott célok elérésének egyik meghatározó programja
volt a kistérségi start mintaprogram valamint a később erre épülő start munkaprogram.
Közfoglalkoztatási programjaink:
•

2012 évben: Mezőgazdaság, Belvízelvezetés, Mezőgazdasági utak karbantartása, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Értékteremtő közfoglalkoztatási programok.

•

2013 évben: Téli start, Értékteremtő, Belvízelvezetés, Közúthálózat javítása, Kazán, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Mezőgazdaság, Átmeneti közfoglalkoztatási programok.

•

2014 évben: Téli átmeneti, Átmeneti – 6 órások, Hosszabb időtartamú, Mezőgazdaság,
Kazán, Közúthálózat javítása, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, Belvízelvezetés, Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programok.

•

2015 évben: Útőr, Hosszabb időtartamú, Mezőgazdaság, Téli átmeneti, Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási programok.

•

2016 évben: Helyi sajátosságra épülő, Mezőgazdaság, Belvízelvezetés, Belterületi közutak karbantartása, Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása közfoglalkoztatási
programok.

•

2017 évben: Mezőgazdaság, Hosszabb időtartamú, Belterületi közutak karbantartása,
Helyi Sajátosságra épülő, Belvízelvezetés közfoglalkoztatási programok.
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Korábban már megállapításra került, hogy csökken ugyan a munkanélküliség a településen,
illetőleg ezen belül magas a tartós munkanélküliek aránya, de a jelenség jelen van a településen. A munkanélküliek számának csökkentésének egyik lehetséges formája, hogy az Önkormányzat a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőséget maximálisan kihasználja, és a közfoglalkoztatásban alkalmazhatók számát növeli.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges
vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A helyi önkormányzat a vizsgált időszakban jelentős létszámú embert – az aktív korúak
több mint 10%-át –alkalmaz a közfoglalkozatásban. A közfoglalkoztatás, mint foglakoztatási
forma lehetőség a munkanélküliek számára, de nem tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A közfoglalkoztatásban részt vevők többsége – több mint 70%-a – roma származású. Az
aktív korú roma lakosság több mint harmada számára a közfoglalkoztatás jelenti az egyedüli
munkalehetőséget a településen.
A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számának változása jelzi a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. A vizsgált időszakban növekedett a kivetett iparűzési adó összege, ami a település gazdasági potenciáljának növekedésére utal. Az adatokból az is látszik, hogy az adózók nem minden esetben
tudják teljesíteni a rájuk kirótt adóterhet, jelentős csúszással fizetik meg azt. 2016-ban a befizetett IPA összege meghaladta a 38 millió Ft-ot.
A település munkaerő-piaci helyzetének a közlekedési lehetőségekkel való összefüggéseit elemezve megállapítható, hogy a helyi munkalehetőségek mellett a járásközpont (Mezőcsát) közúton kiválóan megközelíthető, csupán néhány perces utazásra található. Az autóbuszjáratsűrűség jónak mondható, Mezőcsát irányába 11 autóbuszjárat indul a településről. A megyeszékhely, Miskolc már nehezebben érhető el. A megyeszékhely 42 km-re fekszik Tiszakeszitől, és autóbusszal már csak átszállással közelíthető meg. Vasúti megállóhellyel nem rendelkezik a község.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönynyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását az Önkormányzat csak a közfoglalkoztatási programokon keresztül tudja segíteni.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szoltáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Foglalkoztatási Osztály koordinálja. A munkanélküliek a Foglalkoztatási Osztály által szervezett képzéseken vehetnek részt. A legtöbb képzés valamilyen szakma elsajátítására irányul.
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g) mélyszegénységben élők és romák települési Önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők számát az aktív korúak ellátásában részesülők számának felhasználásával tudnánk megbecsülni. Az Önkormányzat elsősorban az aktív korúak ellátásában, ezen belül is a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket alkalmazza a
közfoglalkoztatás keretében.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Foglalkozási diszkriminációról nincs tudomásunk településünkön.

3.3.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása,
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

E fejezet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat taglalja. E területen az SZT.
25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal
•

időskorúak járadékát,

•

foglalkoztatást helyettesítő támogatást

•

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást

•

ápolási díjat

•

közgyógyellátást

•

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.

Tiszakeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2015. (II.27.) számú rendeletével
•

települési támogatást

•

rendkívüli „vis maior” támogatást biztosít a rászorulók részére.
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A FHT összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80 %-a, amely jelenleg 22.800.- Ft.
Ezt az ellátást a Járási Hivatal állapítja meg. Információink alapján a támogatásban részesülők
száma évről-évre csökken. Ez valószínűleg azért van mert nagyrészt közfoglalkoztatási programokban dolgoznak és a Foglalkoztatási Osztály által indított tanfolyamokon vesznek részt.
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Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

3.4.

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány
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Tiszakeszi Községi Önkormányzatnak tulajdonában álló bérlakások száma 10 db. Az önkormányzat szociális lakással nem rendelkezik. Az elmúlt években nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy a településen mennyi az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások,
illetve az egyéb nem lakáscélú ingatlanok száma.
Megfigyelhető, hogy az idős tulajdonosok elhalálozását követően az ingatlanok azonnal értékesítésre kerülnek, köszönhetően a kormány családpolitikai intézkedésének (CSOK).
b) szociális lakhatás

Szociális lakásállomány a településen nincs, de az Önkormányzat bármilyen elemi kár esetén
képes 1-1 család elhelyezéséről gondoskodni.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Nincsenek egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok az önkormányzat kezelésében.
d) lakhatást segítő támogatások
Támogatásban részesülők (fő)
500
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Lakásfenntartási támogatás
Adósságcsökkentési támogatás

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának
kötelezettségét 2013. január 1-jétől.
Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére települési támogatást biztosít. A települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Települési támogatásként a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez való hozzájárulás állapítható meg egy éves időtartamra,
egy összegben, annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén
250%-át. A települési támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
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A települési támogatásban részesülők száma jelentősen csökkent a vizsgált időszakban. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma folyamatosan csökkent, 2016-ban 257
fő, 2017-ben 216 fő kapott ilyen jellegű támogatást.
e) eladósodottság
Arról, hogy szám szerint hány háztartásban kapcsolták ki az áramot vagy vizet tartozás miatt,
pontos adattal nem rendelkezünk, de jó néhány család esetében halmozódott fel közüzemi tartozás. Jellemző még a hitelek felvétele, mely miatt sok család kilátástalan helyzetbe került.
Adósságcsökkentési támogatást nem szolgáltat az Önkormányzat.
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez
való hozzáférés bemutatása
Külterületen nincsenek lakóházak, a közszolgáltatásokhoz és közműszolgáltatásokhoz a település valamennyi lakója hozzáférhet.

3.5.

Telepek, szegregátumok helyzete

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, , közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői
stb.)
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét mutató tekintetében magasabb, mint 50%. Az általános tapasztalatok
alapján elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és
roma népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a települési szegregátumok meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Településszerkezetileg a
szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:
▪ a településszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában
ezek jelentik a telepszerű környezetet),
▪ a településszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket).
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Szegregátumok a településen

Forrás: KSH
Tiszakeszi a Mezőcsáti járás második legnagyobb települése. A 2011-es népszámlálási
adatok szerint a lakosság 5,04%-a (130 fő) vallotta magát roma/cigány származásúnak. Ez utóbbit azonban fenntartásokkal kell kezelni, mivel a legtöbb esetben a valóságnál jóval kevesebben
vallották magukat romának. 2700 lelkes település roma lakossága 20-25% körülire tehető.
A KSH 2001. adatok alapján két szegregátum beazonosítása történt meg. Az 1. számú
szegregátum (Alkotmány utca – Kassai utca – Poprádi utca) lakónépessége 75 fő, mely a település lakosságának 2,8%-a. A 2. számú szegregátumban (Orgona utca – Iglói utca – Hunyadi
utca – Deák Ferenc utca – Rákóczi utca) 87 fő lakik, mely a település lakosságának mintegy
3,2 %-a. Mindkét szegregátumban magas a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-64 évesek) belül. Az összesített szegregációs mutató tekintetében a 2. számú van kedvezőtlenebb helyzetben.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.)
Az önkormányzat nem szolgáltatott adatot, így csak a KSH adatbázisra támaszkodhatunk. Mindenképpen fel kell tárni a szegregátumokban élő népesség életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását nemek szerint. Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a
15-64 éves népességben. Inaktív az az aktív korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik
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saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, segély…). Eltartott az az aktív korú személy, aki
nem rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel.
A szegregátumokban az alacsony komfortfokozatú/komfort nélküli lakások aránya nagyon magas. A szegregátumokban alacsony státuszú emberek, alacsony komfortfokozatú/leginkább komfort nélküli lakásokban, rossz műszaki állapotú házakban élnek.
Az önkormányzat „anyagi ösztönzőkkel” próbálja a mélyszegénységben élő lakosság
hozzáállását környezete egészségesebbé-, jobbá tétele érdekében az aktív közreműködésre inspirálni, ahol a törvényi keretek erre felhatalmazást adnak, ott a segélyezési tevékenységet bizonyos feltételekhez köti.
Az itt élők egészségügyi állapotáról sem készült kimutatás.
Tapasztalatok szerint a mélyszegénységben élők nagy része az ingyenes egészségügyi
ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe. Ez gyakran a rossz anyagi és szociális körülményekből
adódik: nincs módjukban elutazni, elmenni a szűrővizsgálatokra, nem tudják megfizetni a
gyógyszereket, stb. A mélyszegénységben élő családok elsődleges szempontja nem az egészségük megőrzése vagy a betegségek megelőzése, hanem sokkal lényegesebb az elemi mindennapi létfenntartás.
Tiszakeszin is a szegregált, leromlott területen élők a működő szolgáltatások feltételrendszere alapján hozzáférnek mind az egészségügyi, mind a szociális intézmények alapellátásaihoz, azonban a gyakorlatban nem minden rászorult veszi igénybe azokat.
Szükséges megteremteni az egészségügyi alap- és szakellátásban való teljesebb részvétel lehetőségét a szegregált, leromlott területen élők számára, szűrési, megelőzési és egészséges
kialakításával.
A helyi civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzat, a védőnő és a körzeti orvos
együttműködésében növelni szükséges a tájékoztató fórumok számát a szűrővizsgálatok fontosságáról.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A beazonosított szegregátumokon kívül szegregációval veszélyeztetett terület nincs a településen.

29

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Tiszakeszi Község Önkormányzata az 1997. évi CLIV. törvénynek megfelelően az
egészségügyi alapellátások körében gondoskodik: a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az egészségügyi alapellátásban 2 területi ellátással rendelkező háziorvos dolgozik,
munkájukat 2 védőnő és 2 ápolónő segíti.
Két védőnői körzet van a településen. Továbbá gyógyszertár a hét minden napján van.
Betöltetlen háziorvosi és ápolónői státusz nincs a településen. Orvosi ügyelet, valamint szakorvosi ellátás Mezőcsáton, kórházi ellátás a 42 km-re található Miskolcon vehető igénybe.
Nincs kimutatás arról, hogy az ingyenes szűrővizsgálatokat a mélyszegénységben élők milyen
arányban veszik igénybe.
Közgyógyellátottak száma (fő)
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását
célzó hozzájárulás. A közgyógyellátás megállapítható alanyi jogon: tartósan beteg gyermekek
részére, rokkantsági ellátásban részesülőknek, hadi gondozottaknak, normatív és méltányossági
alapon jövedelem függvényében.
A vizsgált időszakban a közgyógyellátásra szorulók száma 2016-ig csökkent, majd
2017-ben emelkedett. Az emelkedés oka annak tudható be, hogy megemelkedett a hadigondozottak száma, akik alanyi jogon jogosultak közgyógyellátásra.
2013. január 1-től az ellátást a Mezőcsáti Járási Hivatalban lehet igényelni.
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a
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közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti
gyermek gondozását, ápolását végzi.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A védőnői szolgálat által biztosított gyermekkori szűrésekhez valamennyi, a településen tartózkodó gyermek hozzáfér, mindenki számára biztosított. Kötelező népegészségügyi szűrések
már nincsenek. Nincs kimutatás arról, hogy az ingyenes szűrővizsgálatokat a lakosság milyen
arányban veszi igénybe. Védőnői szűrések, előadások tartása.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő ellátásokhoz a védőnő segítségével a rászorulók hozzáférnek, a helyi védőnők
megkeresik a megfelelő intézményt, és időpontot egyeztetnek. A korai képességgondozást támogató gyerekházakra konkrét igény mutatkozik Tiszakeszin. Jelentős a hiány a fejlesztő és
az óvodai-iskolai szakmai munkát segítő szakemberek terén. A pedagógiai szakszolgálathoz
tartozó tevékenységek közül a korai fejlesztés terén jelentkezik a legnagyobb hiány: ilyen ellátás egyáltalán nincs a kistérségben, miközben a jelzések alapján több tucat iskoláskoron
aluli gyermeknek lenne szüksége rá.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjai megjelennek, az iskolában, és az
óvodában is. A gyümölcs része a napi étkezésnek. A közétkeztetést az Önkormányzat az Élelmezési Központon, mint saját tulajdonában lévő intézményen keresztül biztosítja. Az étrend
biztosításához a táplálkozás egészségügyi előírások kidolgozása és a kormány kijelölése alapján a OÉTI feladata. Közétkeztetés fejlesztés keretén belül konyhai eszközök beszerzésére kerül sor.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Községi és Üzemi Sportegyesület keretei között többféle sportolási lehetőség közül válogathatnak a sportolni vágyók, mint például labdarúgás, asztalitenisz. Emellett a Százdi Sporthorgász Egyesület a horgászsport iránt érdeklődőknek nyújt kikapcsolódási lehetőséget. Pályázaton keresztül elérhető a település lakói számára a: jóga, zumba is.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A rendelet értelmében a személyes gondoskodás körében az önkormányzat az alábbi
szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és családsegítés, nappali ellátás.
Tiszakeszi Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, a támogató szolgálatot
és a családsegítést a Humánszolgáltató Központ útján biztosítja.
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Az Önkormányzat a szociális étkeztetési feladatát az Élelmezési Központ konyhájának
bevonásával látja el.
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában, illetve az általános iskolában egésznapos oktatás keretében megoldott.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Az idősek nappali ellátása 2013. évtől Tiszakeszin is elérhető. A fogyatékosok nappali
ellátására pedig a Humánszolgáltató Központban nyílik lehetőség.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A szolgáltatás nyújtásakor nem volt példa hátrányos megkülönböztetésre, a település valamennyi lakosa egyenlő eséllyel veheti igénybe a szolgáltatásokat.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A pozitív diszkrimináció az alacsony jövedelmű rétegre vonatkozik, ők vehetik igénybe a
pénzbeni és természetbeni ellátásokat.

3.7.

Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) a közösségi élet színterei, fórumai
Az önkormányzat célja, hogy komplex médiaszolgáltatást nyújtson mind a községi honlapon és az IKSZT facebook oldalán – mint internetes felületen – keresztül a lakosság számára
úgy, hogy az lehetőleg minden korosztály igényének megfeleljen.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A településen működik Tiszakeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A településen etnikai konfliktusok nincsenek.
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3.8.

A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Tiszakeszin a roma lakosság aránya becsült adatok szerint 20-30%. A rendszerváltást
követően az önkormányzati választásokon a roma kisebbség folyamatosan élt a kisebbségi önkormányzat alakításának jogával. A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat
együttműködik az esélyegyenlőség előmozdítása terén.
A település szolgáltatásszervezési koncepciójában nem szerepelnek a romák esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedések. Az önkormányzat nem gyűjt és értékel adatokat
arra vonatkozólag, hogy az általa működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz (oktatás,
nevelés, szociális ellátás, egészségügy, közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés stb.) való
hozzáférés mennyire biztosított a településen élő hátrányos helyzetű romák számára, illetve,
hogy a gyakorlatban mennyire veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat.
Az önkormányzatnál és intézményeiben nem alkalmaznak roma származású személyeket. Az
önkormányzatnak korlátozott lehetőségei vannak a romák foglalkoztatásának bővítésére. Ilyen
lehetőség a közfoglalkoztatás. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmaz
romákat.
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3.9.

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek
meghatározása

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmeAz elhelyezkedni nem tudó pályakezdő fiata- netet
lok és
megkönnyítő programok szervezése a civil
az elhelyezkedni nem tudók
szervezetek segítségével
folyamatosan emelkedő száma.
Új szakmák elsajátítása
Munkavilágába való visszavezetés-tréningek
Mélyszegénységben élők rossz egészségügyi A szűrések népszerűsítése, szűrőprogramok
állapota.
szervezése
Munkahely teremtés akár vállalkozók, civiA településen magas a munkanélküliség, kilek bevonásával, közmunka programba való
váltképp a tartós munkanélküliek aránya
bevonás.
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4. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE,
GYERMEKSZEGÉNYSÉG
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői ( pl. gyermekek száma,
aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek, stb.)
Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn,
hiszen nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében,
tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban, avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre
ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az
ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja,
milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az
igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban
megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket
biztosító jogszabályok szülessenek.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi,
szociális, lakhatási helyzete.

Védelembe vett és veszélyeztetett
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A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja
nyilván. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi,
érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A jegyző védelembe veszi a
gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes igénybevételével a
gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek fejlődése,
nevelése a családban biztosítható.
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeni, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások,
valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A vizsgált időszakban a településen élő gyerekek körében magas a veszélyeztetett és
védelembe vett gyerekek aránya. 2011-ben a településen élő gyerekek 12,3%-a (72 fő)
veszélyeztetettnek számított. A védelembe vett gyerekek száma a vizsgált időszakban nem
változott számottevően. 2011-ben 30 gyereket – a gyerekek 5,1%-át – vett a jegyző védelembe.
A családgondozó elmondása szerint a Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátását nem igénylik
a kliensek, de kénytelenek elviselni. 201-ean 24 védelembe vett gyermeket gondoztak, 20132017 között nincs adat erre vonatkozóan.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Rendszeres gyermekvédelmi
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A pénzbeni és természetbeni gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az
önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást biztosítja. Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
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A vizsgált időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma
fokozatosan csökken. Míg 2012-ben 412 gyermeket részesített az önkormányzat rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, addig ez a szám 2016-ra 262 főre csökkent. A rendkívüli
gyermekvédelmi és kiegészítő gyermekvédelmi támogatást egy gyermek után sem vettek
igénybe.
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években.
A támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.
Az önkormányzatnak az egyházi iskoláról nem áll rendelkezésre adatbázis.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesedők száma, aránya
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők az ellátást Erzsébet utalvány formájában kapják két részletben, amelyből az egyiket az iskolakezdés előtt kapják meg. Ez azért is
jobb, mint a korábbi pénzbeni ellátás, mert az Erzsébet utalványt nagyobb arányban a gyermek
szükségleteire fordítják.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben és a hátrányos helyzetben lévő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetben
lévő gyermekek, ingyenesen jogosultak étkeztetésben részesülni.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek a településen nincsnek.

4.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezeteben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A települési önkormányzat nem rendelkezik adatokkal a község két szegregátumában
élők helyzetéről.

4.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek, illetve, ha a három
feltételből két feltételnek megfelel, ezek a következők: elégtelen lakókörnyezet, a szülő az elmúlt 24 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy FHTt kap, a szülő iskolai végzettsége maximum 8 általános iskola.
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma (fő)
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A védőnői szolgálat két területi védőnő alkalmazásával látja el a 0-6 év közötti gyermekek
gondozását a településen. Emellett a védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is.
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Településünkön gyermekorvosi ellátás nem működik.
c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre rehabilitációra) vonatkozó adatok
4.3.3. számú táblázat – Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Tiszakeszin jelenleg nem működik bölcsőde, 2019. évben valósul meg a bölcsődeépítést szolgáló beruházás.
4.3.4. számú táblázat – Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
Tiszakesziben jelenleg nem működik családi napközi.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekjóléti szolgáltatás biztosított. A gyermekjóléti
szolgálat a településen külön irodával rendelkezik, ahol fogadja a klienseket, valamennyi lakos
számára hozzáférhető. Jelzőrendszert működtet, melynek hangsúlyos része a védőnő, háziorvos, óvoda, iskola, civil szervezetek, magánszemélyek.
e) gyermekvédelem
A gyermekek védelmének rendszere a legfiatalabb kortól kezdődően biztosított a védőnőkön
keresztül, a gyermekjóléti szolgáltatás biztosításával, a település jelzőrendszerének működtetésével és az átmeneti gondozási formák a Családok Átmenti Otthona és Gyermekek Átmeneti
otthona keretén belül legközelebb Miskolcon vehető igénybe.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás az átmeneti gondozás keretében a Miskolcon működő Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona, ahol krízishelyzet esetén azonnali ellátás biztosított. Ezen kívül a Családsegítő Szolgálat rendelkezik országos befogadású Anyaotthonok
címjegyzékével, amennyiben szükséges lenne a kapcsolatfelvételben, elhelyezésben közreműködik.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Egészségfejlesztés tanóra keretében biztosított a gyermekek számára. Alsó és felső tagozatosoknak tömegsport órákat, szakköröket és művészetoktatást is biztosítanak. Tanórán kívüli
foglalkozások biztosítása, bábszínház látogatás, nyári tábor szervezése pályázat útján.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Gyermekétkeztetés az intézményekben biztosított, ingyenes tankönyv a szociálisan rászorultak számára biztosított.
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre a szolgáltatások nyújtásakor nem volt adat.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátó
rendszerek keretein belül
Pozitív diszkrimináció jelen van a településen, a szolgáltatások nyújtása kapcsán a hátrányos
helyzetű gyermekek tekintetében, akik számára biztosítottak a fejlesztő foglalkozások, ingyenes étkezés, tankönyv.
3.3. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK/TANULÓK, VALAMINT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYEREKEK KÖZOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGE

Tiszakeszi Község Önkormányzata az oktatási-nevelési feladatokat Mezőcsát és Tiszatarján településekkel létrehozott intézményfenntartó társulás keretei között valósította meg. Korábban az intézmény fenntartását a fenntartó önkormányzatok látták el, de 2013. január 1-től
jogszabályi környezet változásával a fenntartói feladatokat átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A Hétszínvirág Óvoda fenntartását pedig 2013. július 1-től az önkormányzat látja el.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók
óvodai, iskolai ellátása.

A Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda négy csoportban 120 férőhellyel rendelkezik. Reggel
6 -tól délután 1630-ig tart nyitva az intézmény. Az óvoda kihasználtsága az elmúlt években
meghaladta a 90%-ot. Férőhelyhiány miatt óvodáskorú gyermeket még nem kellett elutasítani.
30

41

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA
Ráadásul 2014. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást írt elő a Nemzeti köznevelési törvény.
Az óvodai alkalmazottak létszámát a törvénynek megfelelően szabályozza a fenntartó
önkormányzat. A 2012/2013-as nevelési évben 4 óvodai csoportban 108 gyermek járt, a csoportok átlaglétszáma 27 fő. A 4 óvodai csoportban 9 fő állású főiskolai diplomával rendelkező
óvodapedagógus dolgozik. Fő állású gyógypedagógussal nem rendelkezik az óvoda. Az óvónők
munkáját 4 dajka és egy fő kisegítő személyzet, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens
segíti.
Az „Óvodafejlesztés Tiszakesziben” elnevezésű pályázat keretében az 1964-ben épült óvoda
teljes felújítása, akadálymentesítése és bővítése történt meg 2010/2011-ben. Felújításra került mind a
négy csoportszoba és a kiegészítő helyiségek. Kialakításra kerültek a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő helyiségek,
mint a tornateremhez tornaszertár építése, könyvtár
kialakítása, nevelői szoba létrehozása, orvosi szoba
kialakítása. Megvalósult a két különböző időpontban épült épületrészek épületen belüli funkcionális összekötése, valamint átalakításra került a
konyha is, amely így a HACCP előírásainak megfelel. Fontos eleme volt a fejlesztésnek a lapostetős tetőszerkezet felújítása és átalakítása, valamint a fűtésrendszer korszerűsítése. A fejlesztés során kiemelt hangsúlyt kapott a megújuló energiaforrások hasznosítása, így egyrészt a
használati melegvíz biztosítása érdekében napkollektor került felszerelésre az épület tetejére,
másrészt pedig pellet tüzelésű kazán került beépítésre, biztosítva az alternatív fűtési lehetőséget.
A felújítás alapterülete 851 m2, a bővítés alapterülete 146 m2. A projekt keretében lecserélésre
került az óvoda elavult bútorzata, valamint a hatékony nevelő munka érdekében fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek.
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Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
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Napközis általános iskolások

A táblázatból az derül ki, hogy 2012-2016 év között az általános iskolába járó gyermekek
50 % fölött vette igénybe a napközit.
Az Nkntv. 47.§-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság véleménye szerint kell gondoskodni az intézményeknek. SNI
gyermek nevelése, oktatása óvodai csoportban, iskolai osztályban vagy a többi gyermekkel,
tanulóval részben vagy egészben együtt történhet.
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Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
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Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együtt nevelésének, oktatásának feltételei adottak. A Széchényi István Általános Iskolában az SNI gyermekek oktatása külön
gyógypedagógiai osztályban is történik.
8. évfolyamot eredményesen
befejezők száma a nappali
oktatásban
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A táblázatok mutatják, hogy nappali oktatásban hány fő végezte el eredményesen az általános
iskolát.
A 2005-2007-ben zajló intézmény összevonások következtében intézményfenntartó társulások jöttek létre. Mezőcsáton Általános Művelődési Központ működik, amelyhez társult a
Tiszakeszi Széchenyi István Általános Iskola. Korábban az iskola fenntartását a község látta el,
de 2013. január 1-től a fenntartói feladatokat átvette a KLIK. A település másik iskolája az
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1996-ban alapított és a református egyház által fenntartott Lorántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola. Az intézmények fogadni tudják a környék általános iskoláskorú gyermekeit,
beleértve a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulókat
is.
Mindkét iskolában a felvehető tanulók száma 200 fő. Jelenleg a település általános iskoláiba 269 tanuló jár, ebből 63,5%-a az egyházi iskolába jár, 36,5% pedig a Széchenyi István
Általános Iskolába. Így az állami általános iskola kihasználtsága 49 %-os, míg az egyházi általános iskoláé 85,5 %-os. Mindkét általános iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 1-1 osztállyal
rendelkezik. Az állami iskolában 1 összevont gyógypedagógia osztály is található.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/ óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A Loránttfy Zsuzsanna Református Általános Iskolában 17 fő állású pedagógus, míg a Széhenyi
István Általános Iskolába 10 fő fő állású pedagógus dolgozik. Gyógypedagógus csak az állami
fenntartású iskolában van. Képesítés nélküli pedagógus nem dolgozik az iskolákban.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén,
az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegrációs jelenségek
A két intézménybe járó hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya
nem kiegyenlített. A településre jellemző, hogy az egyházi általános iskolába íratják be a
„nem roma szülők” gyermekeiket, míg az állami iskolába járnak a roma gyerekek.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Az országos kompetenciamérések olvasás-szövegértés és matematikai logika kompetenciaterületen mérik a gyerekek képességeit. A vizsgált időszakban mindkét iskola eredményei
elmaradnak az országos átlagtól, viszont ennek mértéke már jelentős különbségeket takar.
Amíg az egyházi általános iskola eredményei megközelítik az országos átlagot, addig az állami
fenntartású intézmény eredményei messze elmaradnak attól. Ezeket a különbségeket nem lehet
csupán a két intézményben folyó oktató-nevelő munka hatékonyságbéli különbségével magyarázni, ezek a mutatók egyértelműen a szegregált iskolaszervezés eredményei.
A továbbtanulási mutatók tükrözik az oktatási intézmény szolgáltatásának hatékonyságát, eredményességét és méltányosságát. Az általános iskola elvégzését követően minden gyermek tovább tanul. Itt is megfigyelhető a két iskola közötti jelentős különbség, ami a szegregált
iskolaszervezés eredményeként alakulhatott ki. A református általános iskolából a gyerekek
többsége az elmúlt években érettségit adó középiskolákban folytatta tanulmányait. Ugyanakkor
az állami általános iskolából a gyermekek jellemzően nem tanulnak tovább, vagy szakiskolai
oktatásban vesznek részt.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében a Széchenyi István Általános Iskola képességkibontakoztató integrációs felkészítést szer-
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vez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű tanuló vehet
részt. Ugyanakkor művészetoktatás, nyári tábor, erdei iskola nem biztosított a HH/HHH tanulók számára. Iskolán kívüli segítő programokban: Útravaló, Arany János programban sem vesznek részt Széchenyi István Általános Iskola tanulói.
A Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskolában a Sárospataki Alapművészeti
Iskola tanszakot működtet.
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3.4.KÖVETKEZTETÉSEK:

PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

MEGHATÁROZÁSA

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Nagy a veszélye a településen a gyermekek
Tanórán kívüli foglalkozások, programok
csellengésének
szervezése
Lemorzsolódás, a rossz kompetencia eredKompetencia alapú oktatás folytatása.
mények
Pedagógusok módszertani képzettségének
bővítése. Iskolán kívüli segítő programokba
bekapcsolódni. Tanórán kívüli programok
bővítése.
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5. A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal
nem rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem rendelkezik gender-szakértelemmel is bíró munkatárssal. A nők és férfiak közötti egyenlőség vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az önkormányzat
tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben.
A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben
gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti
egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes
leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és
elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és
nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is
szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítását
szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, „horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó
tervezés és tevékenység révén.
Mindkét útra szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek
közötti egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk
erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a
nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő
helyzetére és szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat.
A direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivatott
célzott programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet alapozhatja meg.
Az itt következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a tennivalókat: mindig a helyzet
megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges faktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. A nemek egyenlőségének érdekében a
helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a probléma iránt
érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki.
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5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A férfiak és nők adott településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. A vizsgált időszakban
nem volt magasabb a munkavállalási korú népességen belüli a női munkanélküliek aránya a
férfiakénál. A településen található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra
és a szolgáltatási szektor. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését
illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nem áll rendelkezésre adat arra vonatkozóan, hogy a nők milyen arányban vesznek részt foglalkozást segítő és képzési programokban.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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A munkanélküli nők körében az alacsony iskolai végzettségűek aránya igen magas. Az iskolai
végzettséget tekintve az általános iskolát végzettek kerülnek legtöbben regisztrációra. Megállapítható, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb az esély az elhelyezkedésre.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője
alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni),
az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében
(üvegplafon-jelenség). A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún.
„üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen
az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak.
A közfoglalkoztatásban bérkülönbség nincs a nemek között, a kisegítő munkakörökben inkább
minimálbért keresnek. A versenyszférában elhelyezkedők között azonban még mindig jellemző, hogy ugyanazért a munkáért kevesebb bért kapnak.

5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. A működő
bölcsődék és családi napközik lehetővé teszik a nők munkába való gyorsabb visszatérését. Tiszakeszin – a település méretéből adódóan – nincs bölcsődei ellátás, sem családi napközi. Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása, az óvodában és az általános iskolákban biztosított. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket
nem utasítottak el.
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5.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Egy védőnőre jutó gyeremekek
száma (fő)
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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 az orvossal 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.
A védőnői szolgálat két területi védőnő alkalmazásával látja el a 0-6 év közötti gyermekek gondozását a településen. Emellett a védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is.
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja
a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja
a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon.
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának
számít. Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános
iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra
keretében előadást tartanak a védőnők.

5.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a
településen nem folyik. Ilyen jellegű esemény nem ismert a településen.

5.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek.
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5.6. A nők szerepe a helyi közéletben
Az Alaptörvény 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.
A települési önkormányzati képviselőtestületben 1 női képviselő van, a jegyző is nő. Az
önkormányzati hivatalban, az oktatási-nevelési intézményekben többségében női munkaerőt
foglalkoztatnak. Az önkormányzat intézményeinek vezetői szintén nők. Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet.

5.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
A leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi problémák
a munkanélküliség, alulképzettség, kismamák bezártság érzése, magányosság.
A munkanélküliség össztársadalmi probléma, melyet Tiszakeszin a Mezőcsáti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és az Önkormányzat szoros együttműködésével létrehozott
komplex programokkal lehet enyhíteni. Tiszakeszi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jelzések alapján felismerte azt a problémát, hogy nagy igény jelentkezik bölcsődés korú
gyermekek elhelyezésére. Tiszakeszi Község Önkormányzata pályázatot nyert TOP-1.4.1-15b01-2016-00069 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát bölcsőde fejlesztésével Tiszakeszin” 12 férőhelyes bölcsőde megépítésére, amelynek kivitelezése folyamatan van.
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5.8. Következtetések: Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A nők romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Magas a munkanélküli nők száma, nehezebb
az elhelyezkedés a gyermeket nevelő nők
körében.

fejlesztési lehetőségek
bölcsőde megépítése és fenntartása
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6. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE
Tiszakeszi Község Önkormányzata kiemelet feladatai közé sorolja, a helyi szintű „idősbarát”
politika kialakítását. Ennek érdekében különös figyelemmel kezeljük az idős lakossággal történő együttműködést. Az időskorú emberek életkörülményeinek figyelemmel kísérését, az idősek aktivitásának megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodást. Önkormányzati szinten minden évben megrendezzük az idősek napját. A szociális étkezésben részesülők részére a
képviselő testület minden naptári évben egy alkalommal – december hónapban – 15.000.- Ft.
értékű élelmiszer csomagot biztosít természetbeni ellátásként.

6.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői
A község lakosságának elöregedése az ország többi területéhez hasonlóan az utóbbi
években folyamatos.
A település népességének korösszetétele alig változott. Míg 2012-ben az időskorúak
létszáma 236 fő volt, addig 2016-ban ez a szám 209 főre csökkent. Vagyis 5 év alatt 27 fővel –
csökkent az időskorúak száma. A fiatalkorúaknál ugyanezen időintervallumban 9 fővel nőtt a
létszám. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban 70 és 76 között mozgott. Ez az érték
azt mutatja, hogy 100 fiatalkorúra jutó időskorúak száma 2016-ban 74 volt, tehát Tiszakeszi a
fiatalos népességszerkezetű települések közé tartozik.
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A vizsgált időszakban a nyugdíjas lakosság létszáma 43 fővel csökkent. Összességében
elmondható, hogy a férfiakkal összehasonlítva jóval magasabb a nyugdíjas korú nők száma. Ez
a mutató egyrészről egyértelműen a már vizsgált demográfiai folyamatokkal magyarázható, ti.
a nők magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak, illetve többen éltek az előrehozott nyugdíjazás lehetőségével.
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6.2. Az idősek munkaerő-piaci helyzete

Munkanélküliek száma (fő)
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A táblázatból kiolvasható, hogy csökken a munkanélküliség, de köztük az 55 év felettiek aránya
nő. Vagyis ők nehezebben taudnak munkát találni.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Tiszakeszin a fő megélhetést a mezőgazdaság, valamint a cipőgyártás biztosítja. A nyugdíjasok
mezőgazdaságból származó bevétellel egészítik ki nyugdíjukat.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásokat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek tanulását segítő program nincs a településen. Nyugdíjasokat a közintézményekben
nem foglalkoztatnak.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak
létezésére. 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. A regisztrált munkanélküliek közül az 55 év felettiek aránya
2012-2016 év között kismértékben nőtt.

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés
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Településünkön a nappali ellátásban részesülők száma a 65 év feletti lakosság 10-11 %-át teszi
ki, amely 40 fő. A cél minél több időskorút bevonni az ellátásba.

56

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

időskorúak járadékában
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Tiszakeszin időskorúak járadékában 2-4 fő részesül. Mivel minden 65 év feletti személy részesül valamilyen ellátásban – nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás - , ami minden esetben magasabb öszszegű mint az időskorúak járadéka. Elmondható, hogy a szerényebb körülmények között élő
nyugdíjasok száma alacsony.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
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. A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás,
amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 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. A lakosság 13,5 %-a 65 év feletti. Az önkormányzat nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal az idősek egészségügyi állapotáról és arról sem, hogy milyen arányban veszik igénybe az ingyenes szűrővizsgálatokat
Az idősek nappali ellátása 2013. június 1-től állami feladat. Az idősek nappali ellátása
ez évben pályázati forrás segítségével Tiszakeszin is elérhető lesz.
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú
személyek részére nyújtott támogatás. Tiszakeszi községben a vizsgált időszakban 2016-ban
négy olyan időskorú személyt tartottak nyilván, aki nem rendelkezett a megélhetését biztosító
jövedelemmel.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A kulturális életet a Művelődési Ház, egy iskola- és helytörténeti kiállítás és könyvtár
szolgálja, valamint 2005. évben megalakult a Nyugdíjasklub, ahol aktív közösségi élet folyik.
Üdítő színfoltok a község kulturális életében a Pap József Faluszépítő Egyesület által szervezett
események, fellépéseik.
Tiszakeszi központjában a Művelődési Ház
egyedülálló lehetőségeket kínál a rendezvényhelyszínt
keresők számára. A most kívül-belül megújult helyszín
1 nagy teremmel és az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér (IKSZT) keretein belül 3 kisebb teremmel várja
vendégeit modern, elegáns környezetben. Az önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodást a mozgókönyvtári feladatok ellátására. A községi könyvtár az iskolakönyvtárral együtt
működik, heti 20 órában tart nyitva. A könyvtár több mint ötezer kötetes állománnyal rendelkezik.
c) idősek informatikai jártassága
Az önkormányzatoknál általában intézményesített formákon (fogadóóra, lakossági fórum, közmeghallgatás, tájékoztatási kötelezettség, stb.) túl az Önkormányzat törekszik a lakossággal való minél közvetlenebb és intenzívebb kapcsolat kialakítására. A közszolgáltatások
info-kommunikációs akadálymentesítése részben megoldott. Az önkormányzat saját honlapot
üzemeltet, ahol települést érintő friss hírek, információk érhetők el. A honlapon működik eügyintézés, ahol érhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. Az idősek
informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról,
hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket.
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6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A településen 2005-ben alapították a Nyugdíjas Klubot. Programjaik során rendszeresen
klubdélutánt tartanak, kirándulásokat, színházlátogatást szerveznek, nyugdíjas találkozókon,
kulturális eseményeken vesznek részt.
A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szervezetek által megrendezett kulturális események, rendezvények: Bor- és pálinkaverseny, Majális,
Pünkösdi Néptáncfesztivál, Szüreti felvonulás, Idősek Napja, Falunap, Búcsú, Horváth Pista
emléknap, Bográcsfesztivál, Keszi Maraton.
Az önkormányzat a civil szervezetek támogatási keretéből minden évben támogatja a
klubok által szervezett programokat.

59

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

6.5. Következtetések: Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Az idősek egészségi állapotának felmérése,
szűrővizsgálatok népszerűsítése
Nagy a veszélye a településen az idősek elszigetelődésének, elmagányosodásának

fejlesztési lehetőségek
Helyi civil szervezetek, a védőnő és a körzeti orvos együttműködésében tájékoztató
fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról
Minél több program szervezése az idősek részére
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
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Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi – képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi
életben való aktív részvétel során.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi
élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális
és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése
fogalmazható meg. A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil
szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet
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vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek.
Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének
erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével.
Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2011) adatai szerint 457 ezer fogyatékos
ember van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG
2007-es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük.
A fogyatékos személyek körén belül:
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%
– a vak és gyengén látó emberek aránya 14,4%.
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata,
hogy az államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet,
hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse a fogyatékos
emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakmapolitikai
lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára világossá kell
tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi
forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek,
rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet
is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos
eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is.
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma
az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz
tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista
és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét
kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.
Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos
emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató
füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a
közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői
szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A
fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elter-
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jedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és
felelőssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés
módszere. Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az
egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és
pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.
A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves
előkészítő munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az Egyezményben foglaltak teljesítése
érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és siketvak emberek ún. nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
jogi szabályozását is tartalmazza. Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kormányzati és önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről évre
több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé.
Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, programokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. Hatalmas
anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek biztosítani a rászorulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a fogyatékosok által alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak az oktatásban és a munkaerő piacon.
Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett hogy
a fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak
és kirekesztődnek a társadalomból.

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos
problémái
7.1.2. számú táblázat – Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma táblázat
Tiszakeszin nincs olyan intézmény, amely a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítani tudja.
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
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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.
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. Előfordulhat,
hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és
képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)
2016-ban 118 megváltozott munkaképességű személyt – 45 férfi és 73 nő – tartottak
nyilván a településen, ami igen magas szám.
Fogyatékos személyek a munkaügyi központokban kiválthatják az ún. rehabilitációs
kártyát. A gazdasági szereplők a rehabilitációs hozzájárulásukat csökkenthetik vagy kiválthatják fogyatékos személyek foglalkoztatásával.
A településen a BARBEN és a BENROSS Kft. rendelkezik akkreditációval és foglalkoztatnak
fogyatékos személyeket.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés nem jellemző a településen.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Tiszakeszi község a szociális alapszolgáltatások közül a fogyatékosok nappali ellátását a Humánszolgáltató Központon keresztül biztosítja biztosítja. A fogyatékos személyek nappali ellátására Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legközelebb a járásközpontban, Mezőcsáton nyílik
lehetőség.

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A helyi önkormányzat nem tartja nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes
ellátásoknál kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet
mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító. Az önkormányzat nem rendelkezik pontos statisztikai kimutatással a fogyatékkal élőkről. (kor, nem, fogyatékosság típusa, iskolai végzettség stb.)
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7.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített
környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. A fogyatékos személy számára biztosítani
kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz
az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre
nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. A fogyatékos személy számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférést.
a) települési, önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe
a körbe tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség, szociális, kulturális, művelődés, sport célú építmények. Ilyenek és tevékenységük súlya miatt
kiemelten fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott épületek vagy épületrészek. A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nőkés gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az
infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült
táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való
tájékozódást elősegítő piktogramok, feliratok.
Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatára. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek komplex akadálymentesítése megoldott.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai , információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek,
szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése részben megoldott. Az
önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A honlapon működik e-ügyintézés, így elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen működő nem önkormányzati munkahelyek akadálymentességéről nincs adat.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Részben megoldott.
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.
Tiszakeszi község a szociális alapszolgáltatások közül a fogyatékosok nappali ellátását a
Mezőcsáti Többcélú Kisstárségi Társulásán keresztül helyben látja el.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Egyéb hátránykompenzáló juttatásokról, szolgáltatásokról az önkormányzat nem szolgáltatott
információkat.
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7.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A fogyatékkal élők a közintézményeken belüli tájékozódásának teljes körű biztosítása

fejlesztési lehetőségek
Pályázati források keresése info-kommunikációs akadálymentesítés megoldására
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8. HELYI PARTNERSÉG, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL
SZERVEZETEK ÉS FOR-PROFIT SZEREPLŐK TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA
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.)
Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselőtestülete elismeri és támogatja a településen működő polgárok önszerveződő közösségei által kifejtett azon tevékenységeket, amelynek
során segítséget nyújtanak az önkormányzati feladatok megvalósításához, különösen a település fejlesztése, szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása terén, elősegítve a lakosság művelődését, oktatását, sportolását, a szabadidő tartalmas eltöltését, az életminőség javítását.
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Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt civil szervezetek

Tevékenység

Civil szervezet
neve

tevékenységi
kör

örökségvédelem,
kulturális hagyomá- Pap József Faluszépítő Egyenyok ápolása, kul- sület
túra közvetítés

oktatás-nevelés

sport

A tiszakeszi általános iskolában az oktatás
korszerűsítésének, hatékonyságát szolgáló
tárgyi feltételek biztosítása. A tanulók tudásának a bővítéséhez, elmélyítéséhez
szükséges eszközök, felszerelések beszerKorszerű Tiszakeszi Iskolá- zése, finanszírozása. A tanulás hatékonysáért Alapítvány
gát elősegítő nevelési, oktatási és leképzési
folyamatok anyagi támogatása. Az alapítvány támogatja a tiszakeszi általános iskolában szerkesztett iskolaújság és más gyermek-kiadványok megvalósítását, illetve finanszírozását.
Tiszakeszi községben a református iskola
Lórántffy Zsuzsanna Reforlétrehozásához és működéséhez szükséges
mátus Iskola Alapítvány
anyagi alapok megteremtése.
A tiszakeszi óvodai nevelés korszerűsítését, hatékonyságát szolgáló tárgyi feltételek biztosítása. A nevelést, oktatást előseSzemünk Fénye Alapítvány gítő képzési folyamatok anyagi támogaa Tiszakeszi Óvodáért
tása. A gyermekek értelmi fejlődéséhez és
nevelésükhöz szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, biztosítása. Egészséges
életmódra nevelés biztosítása.
Községi és Üzemi Sportegyesület keretei
között többféle sportolási lehetőség közül
Tiszakeszi Községi és Üzemi
válogathatnak a sportolni vágyók, mint
Sportegyesület
például labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, és sakk.
Százdi Sporthorgász Egyesület

A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevéközrend, közbizton- Tiszakeszi Polgárőr Egyesükenységet kifejtő lakosok összefogása,
let
ság támogatása
rendszeres működésük szervezeti összehangolása.

a célcsoport életfeltételeinek jobbítása
érdekében humán,
mentálhigiénés, szo- Nyugdíjas Klub
ciális, rehabilitációs
jellegű szolgáltatások

A klub célja: nyugdíjasok életkörülményeinek felmérése, kapcsolat tartása az önkormányzat képviselő-testületével, kapcsolat
felvétele más nyugdíjas szervezetekkel,
rendszeres klubnapok szervezése, dalkör
működtetése, magyarországi kirándulások
szervezése.
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében.
Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselőtestülete elismeri és támogatja a településen működő polgárok önszerveződő közösségei által kifejtett azon tevékenységeket, amelynek során
segítséget nyújtanak az önkormányzati feladatok megvalósításához, különösen a település fejlesztése, szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása terén, elősegítve a lakosság művelődését, oktatását, sportolását a szabadidő tartalmas eltöltését, az életminőség javítását.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi területi társulásokkal való partnerség
Tiszakeszi tagja a Mezőcsáti Többcélú Kistérségi Társulásának, amely 8 települést foglal magába: Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján.
A társulás célja a kistérség területének fejlesztése. A társult önkormányzatok közösen gondoskodnak az önkormányzatok feladatkörébe tartozó közszolgáltatások kistérségi ellátásáról, azok
szervezéséről. Tiszakeszi Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a házi
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti szolgálatot, a támogató szolgálatot és a családsegítést a Humánszolgáltató Központ útján biztosítja.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Tiszakeszin Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. Célja, hogy megszervezze Tiszakeszi
cigány közösség közművelődési, kulturális, szociális, kisebbségi érdekképviseletét oktatási,
foglalkoztatási, művészeti, egészségügyi és szociális programok elindításával, illetve ilyen
programokhoz való csatlakozással. Támogatja az esélyegyenlőségben érintett csoportokat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen több olyan civil szervezet is működik, amely szerepet vállal a célcsoportokkal
kapcsolatos esélyegyenlőségi feladatok megvalósításában ld. fenti táblázat.
f) for-profit szereplők részvétele a helyei esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Erre vonatkozóan nincs információnk.
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9. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi p problémák kapcsán
érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek stb.) bevonásának eszközei
és eljárásai a helyei esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A helyi esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat, az egyházak és településen működő civil szervezetek tevőleges bevonásával történt. Az adattáblák kitöltése alapján
létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét.
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő
testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről.
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi
programot felül kell vizsgálni. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósításáért a jegyző
felel.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása
Az elfogadott dokumentum – papír alapon – hozzáférhető lesz az oktatási, a szociális intézményekben, községi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, elektronikusan pedig a község
honlapján.
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE
(HEP IT)
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben
felvetett problémákra megoldást nyújtanak.
Az intézkedési terv a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.
Bár az egyenlő bánásmód megsértése más hátrányos védett csoportok esetében is megfigyelhető jelenség, a fogyatékos személyek, a nők és a romák esetében a hátrányos helyzettel és
szegénységgel is erőteljesen összefüggő jelenségekről van szó.
Az intézkedési terv intézkedései Tiszakeszi Község Önkormányzata által kiemelt hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, a romák, a nők és a fogyatékos személyek lehetőségeiket, helyzetüket javító programot foglal magába.
A/ A tervezett beavatkozások célkitűzései:
1. Az oktatás és a képzés területén a hozzáférés esélyének javítása, a jogellenes elkülönítés
megelőzése, megszüntetése, a sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatása;
(rövidítés: oktatás)
2. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezőinek
javítása, valamint a diszkrimináció csökkentése; (rövidítés: foglalkoztatás.)
3. Az elégtelen lakhatási körülmények, a szegregációval veszélyeztetett lakóterület felszámolása, integrált vagy a környezeti normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása;
(rövidítés: lakhatás)
4. Az egészség előfeltételeinek biztosítása mellett a prevenciós és a szűrőprogramokon történő
részvételi arány növelése, a kiszűrtek egyéni esetkezelése, az egészségügyi és szociális szolgáltatások kiterjedtségének, elérhetőségének, hozzáférhetőségének és kihasználtságának javítása,
valamint a gyermekek és családjuk egészségtelen táplálkozásának vagy alultápláltságának
csökkentése; (rövidítés: eü,szoc)
5. A közösségi közlekedéshez, információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása; (rövidítés: közlekedés)
6. A közösségi viszonyok, a helyi közélet fejlesztése; (rövidítés: közélet)
7. Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat által
ellenőrzött szolgáltatások körében; (rövidítés: egyenlő bánásmód)
8. A hátrányos helyzetű csoportok tagjai részt vételének elősegítése a döntéshozatalban és a
közügyek irányításában, ezek tervezésében, megvalósításában és értékelésében; (rövidítés: közügyek)
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Az intézkedési terv esélyegyenlőségi területenként mutatja be a támogató intézkedéseket, azok
céljait, elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.
Az intézkedésekhez a célok hozzárendelésére a fenti sorszámokon és rövidítéseken keresztül
kerül sor.
B/ A erőforrások és az ütemezés pontos meghatározását nehezítő körülmények
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források alapvetően az Európai Unió által hazánknak
nyújtott fejlesztési források felhasználására épülő pályázati mechanizmuson keresztül biztosítható.

73

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy mélyszegény-ségben élők

A mélyszegénységben élők rossz
egészségügyi állapota.

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
Az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő programok szervezése a civil szervezetek
segítségével
Új szakmák elsajátítása
Munkavilágába való visszavezetéstréningek
A szűrések népszerűsítése, szűrőprogramok szervezése.

A településen magas a munkanélküliség, kiváltképp a tartós munkanélküliek aránya
Nagy a veszélye a településen a
gyermekek csellengésének

Munkahely teremtés akár vállalkozók, civilek bevonásával, közmunka
programba való bevonás
Tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő fiatalok és az elhelyezkedni
nem tudók folyamatosan emelkedő
száma

Gyermekek
Lemorzsolódás, a rossz kompetencia
eredmények

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

Magas a munkanélküli nők száma,
nehezebb az elhelyezkedés a gyermeket nevelő nők körében
Az idősek egészségi állapotának felmérése, szűrővizsgálatok népszerűsítése

Kompetencia alapú oktatás folyatása.
Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése. Iskolán kívüli segítő programokba bekapcsolódni.
Tanórán kívüli programok bővítése
Bölcsőde megépítése és fenntartása

Helyi civil szervezetek, a védőnő és
a körzeti orvos együttműködésében
tájékoztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról
Minél több program az idősek réMinél több program szervezése az
szére
idősek részére
A fogyatékkal élők a közintézménye- Pályázati források keresése infóken belüli tájékozódásának teljes
kommunikációs akadálymentesítés
körű biztosítása
megoldására
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Romák
és/vagy mélyszegény-ségben élők

Következtetésben megjelölt beavatkozási terület, mint intézkedés
címe, megnevezése
A mélyszegénységben élő elhelyezkedni
nem tudók igény szerint programokra,
szakképzésre irányítása, bevonása, koordinálása.

Prevenció, rendszeres egészségügyi
szűrés az egészség megőrzése érdekében
Közfoglalkoztatásban résztvevők
számának növelése
Gyermekek szabadidős programjai

Gyermekek

Nők

Fogyatékkal
élők

Járási Hivatal – Foglalkoztatási Osztálya
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
igazgatási ügyintéző
Egészségügyi intézmények
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
orvosok, védőnők
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
igazgatási ügyintéző
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
IKSZT vezető

Iskolai eredményességi mutatók javí- Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány, Lorántffy Zsuzsanna Református
tása
Munkavállalás elősegítése
Az idősek egészségügyi állapota

Idősek

Az intézkedésbe bevont aktorok és
partnerek - kiemelve a felelőst

Általános Iskola Alapítvány, KLIK,
CNÖ - Iskolaigazgatók, pedagógusok,
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
polgármester
Nyugdíjas Klub – Nagy Dénesné
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
jegyző
Nyugdíjas Klub – Nagy Dénesné
Tiszakeszi Község Önkormányzata –
jegyző

Nagy a veszélye a településen az idősek elszigetelődésének, elmagányosodásának
Nem biztosított a közintézményeken Tiszakeszi Község Önkormányzata belüli tájékozódás valamennyi fogya- polgármester
tékossággal rendelkező személy számára
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Jövőképünk
Tiszakeszi Község Önkormányzatának legfontosabb célja a település lakóinak jólétének, biztonságának előmozdítása, életminőségének folyamatos támogatása.
Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten biztosítja a mélyszegénységben élő népesség esélyegyenlőségét.
A szociális, egészségügyi szektorokkal együttműködve segítjük a mélyszegénységben élőket,
hogy javuljon az életminőségük, a lakhatási körülményeik, valamint a testi-lelki egészségük.
Kiemelt területként kezeljük a gyermekek testi és lelki jólétét segítő szolgáltatások működtetését, folyamatos biztosítását.
Elengedhetetlennek tartjuk a nemek közötti egyenlőség biztosítását, valamint a nők számára
egyenlő esélyek megteremtését, a társadalomban való boldogulást az élet minden területén.
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő problémákra, az elmagányosodott és krízishelyzetbe kerülőkre kiemelt figyelmet fordítunk.
Különös figyelemmel kísérjük a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, a munkavállalásának elősegítését, a középületek komplex akadálymentesítését.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

A mélyszegénységben élő elhelyezkedni nem tudók igény szerint programokra, szakképzésre irányítása, bevonása, koordinálása

Feltárt probléma Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő fiatalok és az elhelyezkedni nem
(kiinduló értékekkel) tudók folyamatosan emelkedő száma
A célcsoport munkába állásának segítése
Rövid távú cél: Programok, képzések előkészítése (adatbázis készítése, hiCélok ányosságok, igények feltérképezése Foglalkoztatási Osztállyal képző intézÁltalános megfogal- ményekkel való kapcsolattartás)
mazás és rövid-, kö- A célcsoport tájékoztatása – szakképzésre irányítás
zép- és hosszú távú Középtávú cél: Programok, képzések szervezése helyi és térségi szinten időegységekre bon- személyes kompetenciák fejlesztése
tásban
Hosszú távú cél: Személyes kompetenciák fejlesztése
Újabb szakmák megszerzése, Visszavezetés a munka világába
1. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő prograTevékenységek
mok szervezése a civil szervezetek segítségével
(a beavatkozás tart2. Visszavezetés a munka világába
alma) pontokba
3. Személyes kompetenciák fejlesztése, munkatapasztalat szerzése
szedve
4. Új szakmák elsajátítása
Résztvevők és
Tiszakeszi Község Önkormányzata – igazgatási ügyintéző
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Foglalkoztatási Osztály
2023. december
Eredményességi mutatók: a programok és a résztvevők száma/év
Dokumentáltság: Jelenléti ív, Tanúsítvány (új szakma), Tanulmányi Szerződés, statisztikák
Forrása: önerő és pályázati forrás
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható
Kockázat: Érdektelenség. Sikertelen pályázat
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség
Önerő, pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Prevenció, rendszeres egészségügyi szűrés az egészség megőrzése érdekében

Feltárt probléma
A mélyszegénységben élők rossz egészségügyi állapota.
(kiinduló értékekkel)
Az egészség előfeltételeinek biztosítása mellett a célcsoport az egészségügyi
és szociális ellátórendszerét minél magasabb arányba vegye igénybe.
Rövid távú cél: Széleskörű szakmai együttműködés megvalósítása a szakCélok mai szervezetek között, valamint a szervezetek és fenntartóik között, annak
Általános megfoérdekében, hogy a szolgáltatások a védett tulajdonságú csoportokba tartozó
galmazás és rövid-,
emberek szükségleteinek megfelelően elérhetőek legyenek.
közép- és hosszú
Középtávú cél:
távú időegységekre
Felvilágosító munka - prevenciós és a szűrőprogramokon történő részvételi
bontásban
arány növelése,
Hosszú távú célkitűzés: A célcsoport az egészségügyi és szociális ellátórendszerét 15%-al magasabb arányban veszik igénybe
Tevékenységek
1. Célzott beavatkozások az egészségügyi és szociális ellátórendszerek
(a beavatkozás tar- igénybevétele érdekében;
talma) pontokba 2. Ellátásfejlesztés (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, orvosi
szedve
ellátás)
Résztvevők és
Tiszakeszi Község Önkormányzata – orvosok, védőnők
felelős
Partnerek

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői szolgálat

Határidő(k) pon- 2022. február 28.
tokba szedve
Eredményességi mutatók:
Eredményességi
• Felvilágosító, nevelő programok száma/év
mutatók és annak
dokumentáltsága,
• Programokon a résztvevők száma/év
forrása
• Célzott beavatkozások száma/év
(rövid, közép és Dokumentáltság: Jelenléti ív, szórólap, programtervek
hosszútávon), vala- Forrása: önerő és pályázati forrás
mint fenntartható- Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható
sága
Kockázatok
Kockázat: Érdektelenség
és
csökkentésük
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség
eszközei
Szükséges erőforrá- Humánerőforrás
sok
EFOP-1.5.3-16-017-00094 számú pályázat
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Intézkedés címe:

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-,
közép- és hosszú
távú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

A településen magas a munkanélküliség, kiváltképp a tartós munkanélküliek
aránya

Partnerek

Intézmények, Foglalkoztatási Osztály

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

2023. december

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése

Közfoglalkoztatási cél meghatározása
Pályázat benyújtása
Közfoglalkoztatás megvalósítása
Tiszakeszi Község Önkormányzata – igazgatási ügyintéző

Eredményességi mutatók: a közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Dokumentáltság: önkormányzati nyilvántartások
Forrása: önerő és pályázati forrás
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható

Kockázat: a közfoglalkoztatás támogatási rendszerének átalakítása
START közfoglalkoztatási programok, önerő
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Gyermekek szabadidős programjai
Nagy a veszélye a településen a gyermekek csellengésének
Egyre többen vegyenek részt a szervezett programokon
Rövidtávú cél: programok száma növekszik
Középtávú cél: programok száma növekszik
Hosszú távú cél: programok száma növekszik
Igények felmérése a programok témájára vonatkozóan
Programok szervezése
IKSZT, Tiszakeszi Község Önkormányzata
Tiszakeszi Község Önkormányzata – IKSZT vezető
2019. szeptember 30.

Eredményességi mutató: a programok száma
Dokumentáltsága: az intézménynél dokumentálva
Forrása: IKSZT
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható
Kockázat: érdektelenség a programok iránt

EFOP-3.3.2-16-2016-00342 számú pályázat
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Iskolai eredményességi mutatók javítása
Lemorzsolódás, a rossz kompetencia eredmények

Iskolai eredményességi mutatók javítása

1. Tanórán kívüli programok bővítése, Bekapcsolódás az iskolán kívüli segítő programokba (Arany János) - sikeres pályázat
2. Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése
KLIK, Intézményvezetők, Pedagógusok
Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola Alapítvány
2023. december
Eredményességi mutatók:
Javul az iskola eredményességi mutatója
Dokumentáltsága: Cselekvési terv, fejlesztésben résztvevő tanulók /év
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható
Kockázat: Nem készül el a cselekvési terv
Kockázat csökkentése: sikeres fejlesztések
Humánerőforrás
Pályázati forrás
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Intézkedés címe:

Munkavállalás elősegítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Magas a munkanélküli nők száma, nehezebb az elhelyezkedés a gyermeket
nevelő nők körében

Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága

Bölcsődei szolgáltatás kialakítása

Nyertes pályázat megvalósítása – bölcsőde megépítése
Bölcsőde fenntartása
Tiszakeszi Község Önkormányzata - polgámester
Tiszakeszi Község Önkormányzata
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
2019. december 31.

Eredményességi mutató: bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások
Forrás: önkormányzati adatok
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható

Kockázat: nem épül meg a bölcsőde, nem születik, illetve nem íratnak be
Kockázatok
kelő számú gyermeket
és csökkentésük esz- Kockázat csökkentésének eszközei: a munkanélküli nők széleskörű inközei
formálása
Szükséges erőforrások

TOP – 1.4.1-15-B01-2016-00069 számú pályázat, önerő
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Intézkedés címe:

Az idősek egészségügyi állapota

Feltárt probléma
Az idősek egészségi állapotának felmérése, szűrővizsgálatok népszerűsí(kiinduló értékekkel) tése.
Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport minél magasabb
Célok arányba vegye igénybe
Általános megfogal- Rövidtávú cél: Kimutatás készítése az idős egészségügyi szűrővizsgálatomazás és rövid-, kö- kon való részvételéről.
zép- és hosszútávú
Középtávú cél: Civil szervezetekkel, egészségügyi szektorral karöltve táidőegységekre bon- jékoztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáróltásban
Hosszú távú cél. Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport
minél magasabb arányba veszi igénybe.
Tevékenységek
(a beavatkozás tart- Helyi civil szervezetek, a védőnő és a házi orvos együttműködésében tájéalma) pontokba
koztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról
szedve
Résztvevők és
Tiszakeszi Község Önkormányzata – klub vezető, jegyző
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, védőnői hálózat, házi orvos
2023. december
Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport többsége
igénybe veszi.
Dokumentáltsága: Nyilvántartás, szórólapok, jelenléti ív, statisztika
Forrás: Az intézkedés megvalósításához a Polgármesteri Hivatal személyzete biztosított.
Fenntarthatóság: Folyamatos tevékenységgel biztosítható
Kockázat: Érdektelenség, nem készül el az adatbázis
Kockázat csökkentésének eszközei: Humánerőforrás biztosítása
Az intézkedés megvalósításához a Polgármesteri Hivatal személyzete biztosított.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő (k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Nagy a veszélye a településen az idősek elszigetelődésének, elmagányosodásának
Minél több program az idősek részére
Egyre többen vegyenek részt a szervezett programokon
Rövidtávú cél: programok száma növekszik
Középtávú cél: programok száma növekszik
Hosszú távú cél: programok száma növekszik
Igények felmérése a programok témájára vonatkozóan
Programok szervezése
Nyugdíjas Klub, Tiszakeszi Község Önkormányzata
Tiszakeszi Község Önkormányzata – klub vezető, jegyző
2022. február 28.

Eredményességi mutató: a programok száma
Dokumentáltsága: az intézménynél dokumentálva
Forrása: Nyugdíjas Klub
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható
Kockázat: érdektelenség a programok iránt

EFOP-1.5.3-16-2017-00094 számú pályázat
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszú távú
időegységekre bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

A fogyatékkal élők a közintézményeken belüli tájékozódásának teljes
körű biztosítása
Nem biztosított a közintézményeken belüli tájékozódás valamennyi fogyatékossággal rendelkező személy számára

A közösségi közlekedéshez, információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítása
Az intézmények akadálymentesítése, a közlekedés biztosítása
1. Adatgyűjtés, igényfelmérés,
2. Tervezés
3. Kivitelezés
Tiszakeszi Község Önkormányzata - polgámester
Polgármesteri Hivatal, Közintézmények

2023. december
Komplex akadálymentesített közintézmények számának növekedése/év
Dokumentálása: Kivitelezés dokumentumai
Forrás: Pályázati források
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok
alapján

Kockázat: Forráshiány
Kockázat csökkentésének eszközei: Pályázatfigyelés
A humán, pénzügyi, technikai feltételek biztosítása pályázással
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2. A helyi esélyegyenlőségi program intézkedési terve – Összegző táblázat
A

Intézkedés sorszáma

B

C

D

A célkitűzés
A helyzetelemzés
összhangja
következtetéseiben
Az intézkedéssel egyéb stratéfeltárt esélyegyenelérni kívánt cél giai dokulőségi probléma
címe, megnevezése
mentumokmegnevezése
kal

E

Az intézkedés

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

Az intézkedés megvalóAz insításához
tézkeAz intézkedés
szükséges
dés
Az intézkedés
eredményessé- erőforrások
megvagét mérő indifelelőse
(humán,
lósításákátor(ok)
pénzügyi,
nak hatechnikai)
tárideje

J
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1.

A mélyszegénységA foglalkoztatásAz elhelyezkedni
ben élő elhelyezhoz való hozzánem tudó pályakedni nem tudók
férés esélyének
kezdő fiatalok és az
igény szerint programobilitási, inforelhelyezkedni nem
mokra, szakképzésre
mációs és egyéb
tudók folyamtaosan
irányítása, bevonása,
tényezőinek javíemelkedő száma
koordinálása
tása, valamint a
diszkrimináció
csökkentése

2.

Az egészség előfeltételeinek biztosítása mellett a
Prevenció, rendsze- A mélyszegénységprevenciós és a
res egészségügyi szűben élők rossz
szűrőprogramorés az egészség meg- egészségügyi állakon történő részőrzése érdekében
pota.
vételi arány növelése, a kiszűrtek egyéni esetkezelése,

Tiszakeszi
Gazdasági
Program
tervezete,
Mezőcsáti
Kistérség
Esélyegyenlőségi Terve

A célcsoport az átmenetet
megkönnyítő képzéshez, továbbképzéshez, programokhoz való hozzáférésük biztosítása
Új szakmák elsajátítása
Személyes kompetenciák fejlesztése,
Visszavezetés a munkavilágába

Adatbázis készítése a szűrővizsgálatokon résztvevőkről
Tiszakeszi
Gazdasági
Program tervezete

Egészségügyi vizsgálatok,
prevenciós szűrővizsgálatanépszerűsítése.

Foglalkoztatási Osztály
Tiszakeszi
Község Önkormányzata

2023.
december

Családsegítő
és Gyermekjó2022.
léti Szolgálat,
február.
Védőnői szol28.
gálat

Pénzügyi for- A pályázatok
Programokon, rások biztosí- által elvárt
képzésen, részt tása pályázás- fenntarthatóvevők száma/év
sal
sági szempontok alapján

A pályázatok
Humánerőforáltal elvárt
Célzott beavatrás,
fenntarthatókozások száma EFOP-1.5.3sági szempon16-017-00094
tok alapján
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A

B

C

D

A célkitűzés
A helyzetelemzés
összhangja
Intézkekövetkeztetéseiben
Az intézkedés címe,
Az intézkedéssel egyéb stratédés sorfeltárt esélyegyenmegnevezése
elérni kívánt cél giai dokulőségi probléma
száma
mentumokmegnevezése
kal

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

Az intézkedés megvalóAz insításához
tézkeszükséges
Az intézkedés
dés
Az intézkedés
eredményessé- erőforrások
megva(humán,
gét mérő indifelelőse
lósításápénzügyi,
kátor(ok)
nak hatechnikai)
tárideje

J
Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

3..

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése

A településen magas a munkanélküliség, kiváltképp a
tartós munkanélküliek aránya

közfoglalkoztatásban résztvevők számának
növelése

Gazdasági
Program, Pályázat

közfoglalkoztatási cél meghatározása
pályázat benyújtása

Tiszakeszi
Község Önkormányzata

2023.
december

közfoglalkoztatásban résztvevők száma

START közfolyamatos tefoglalkoztavékenységgel
tási prograbiztosítható
mok, önerő

IKSZT,
Tiszakeszi
Község Önkormányzata

2019
.09.30.

programok
száma

folyamatos
EFOP-3.3.2tevékenység16-2016gel biztosít00342
ható

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1.

Gyermekek szabadidős programjai

Nagy a veszélye a egyre többen vetelepülésen a gyergyenek részt a
mekek csellengésé- szervezett prognek
ramokon

pályázat

igények felmérése a programok témájára vonatkozóan
programok szervezése
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A
Intézke- Az intézkedés címe,
dés sor- megnevezése
száma

B

C

A helyzetelemzés Az intézkedéssel
következtetéseiben elérni kívánt cél
feltárt esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

D

E

A célkitűzés Az intézkedés tartalma
összhangja
egyéb stratégiai dokumentumokkal

F

G

Az intézkedés Az infelelőse
tézkedés
megvalósításának határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét mérő indikátor(ok)

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

Az intézkedés eredményeinek
fenntarthatósága

Javul az iskola
eredményességi
mutatója

humán, pályázati

Folyamatos
tevékenység

II. A gyermekek esélyegyenlősége
2.

Iskolai eredményességi mutatók javítása

Lemorzsolódás, a
rossz kompetencia
eredmények

Iskolai eredményességi mutatók javítása

Közoktatási Tanórán kívüli programok bőKLIK,
Esélyegyenlő- vítése, Bekapcsolódás az isko- Intézményveségi Intézke- lán kívüli segítő programokba, zetők, Pedagódési Terv
Pedagógusok módszertani
gusok
képzettségének bővíte

2023.
december

III. A nők esélyegyenlősége

1.

Magas a munkanélküli nők száma, ne- bölcsődei szolMunkavállalás elősehezebb az elhelyez- gáltatás kialakígítése
kedés a gyermeket
tása
nevelő nők körében

pályázat

új bölcsőde épület megépítése

Tiszakeszi
Község Önkormányzata

2019.
december 31.

bölcsődébe beíratott gyermekek száma

TOP-1.4.1- A pályázatok
15-BO1által elvárt
2016-00069 fenntarthatóés önkorsági szemmányzati ön- pontok alaperő
ján

2023.
december

Az egészségügyi szűrővizsgálatokon a
részvételi arány/
év

Az intézkedés megvalósításához a
Polgármesteri Hivatal
személyzete
biztosított.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1.

Az idősek egészségügyi állapota

Az idősek
egészségi állapotának felmérése, szűrővizsgálatok népszerűsítése

Az egészségügyi
szűrővizsgálatokat az érintett
célcsoport minél
magasabb
arányba vegye
igénybe

Tiszakeszi
Gazdasági
Program Tervezete

Helyi civil szervezetek, a védőnő és a körzeti orvos
együttműködésében tájékoztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról.

Tiszakeszi
Község
Önkormányzata

Az egészségügyi szűrővizsgálatokon a részvételi arány/ év
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A
Intézke- Az intézkedés
dés sor- címe, megneveszáma
zése

B

C

A helyzetelemzés Az intézkedéssel elkövetkeztetéseiérni kívánt cél
ben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése

D

E

A célkitűzés össz- Az intézkedés tartalma
hangja egyéb stratégiai dokumentumokkal

F

G

H

I

J

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

IV. Az idősek esélyegyenlősége

2.

Nagy a veszélye
a településen az
több idős vegyen
minél több program
idősek elszigeterészt a szervezett
az idősek részére
lődésének, elmaprogramokon
gányosodásának

igények felmérése a
Tiszakeszi Község programok témájára voÖnkormányzat szo- natkozóan
ciális rendelete
programok szervezése

Nyugdíjas Klub,
2022.
Tiszakeszi Község
február 28.
Önkormányzata

programok
száma

A pályázatok
által elvárt
EFOP-1.5.3fenntartható16-2017sági szem00094
pontok alapján

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1.

A közintézmények
Intézmények
komplex akadályakadálymentesímentesítése nem
tése
100%-os

A közlekedéshez,
információhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása;

Tiszakeszi Község
Pályázati lehetőségek ke- Tiszakeszi Község
Önkormányzatának
2023.
resése, pályázatok beÖnkormányzata
költségvetési kondecember
adása és megvalósítása
cepciója

A humán,
pénzügyi,
Akadálymentetechnikai felsített épületek
tételek biztoszámának növesítása pályákedése
zással

A pályázatok
által elvárt
fenntarthatósági szempontok alapján
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3.Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi,
a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítását támogassák
Önkormányzat 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 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 kívánják biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
•

az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének
rendszeres tájékoztatása,

•

annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

•
•
•
•

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakít az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi
Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

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

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatják 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 hozzák a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívják a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítik kiadványaikba, a tolerancia, a
befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszenek megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

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

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),

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

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon
belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP

93

TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA
Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi
a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá
a kitűzött célok megvalósításához.
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4.

Elfogadás módja és dátuma

I. Tiszakeszi Község Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Tiszakeszi Község Képviselő Testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta.

Tiszakeszi, 2018.

Aláírás
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