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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 esély-

egyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI ren-

delet rendelkezéseivel, Tiszakeszi Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Prog-

rammal összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartá-

sában 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 hátrá-

nyos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, fog-

lalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal rendelkeznek, 

és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. 

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 

                                                 
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. Az esélyegyenlőségi terv 

alapját képező módszertani segédlet potenciálisan kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi cso-

portnak tekinti a mély szegénységben élőket és a romákat, a gyermekeket, a nőket, a gyerme-

keket, az időseket és a fogyatékkal élő személyeket. Az esélyegyenlőség érvényesülésének 

problémája a további hátrányos helyzetű társadalmi 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 esélyegyen-

lőségi törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető. 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség ér-

vényesítése 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 fogya-

tékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

1. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

1.1. Mezőcsáti járás 

A Mezőcsáti járás az Észak-Magyarországi Régióban, azon belül Borsod-Abaúj me-

gye 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 egyszerre tartozik 311/2007. Kormányrendeletben meghatáro-

zott leghátrányosabb helyzetű 33 kistérség egyike és a 240/2006. Korm. rendeletben meghatá-

rozott az országos átlagot legalább 1,75-szeresen meghaladó munkanélküliségű települések 

körébe. A kistérségben jelentős roma közösség él, amely becslések szerint meghaladja a kis-

térség népességének 25%-át. 

A járás 8 települést foglal magába: Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszado-

rogma, 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, így 2013. január 1-től Putnok központtal is kialakításra került egy járás. Egy-

ben az egykori kistérségek határai is átalakultak: Hejőpapai a Tiszaújvárosi kistérségből a 

Mezőcsáti járáshoz, Tiszabábolna és Tiszavalk a Mezőcsáti kistérségből a Mezőkövesdi já-

ráshoz került. 

 

http://www.kim.gov.hu/index_hu.html
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Mezőcsáti járás 

 

Forrás: TeIR 

Egy térség fejlettségét és idegenforgalmát alapvetően befolyásolja, hogy milyen köz-

lekedési infrastruktúrával rendelkezik, illetve milyen a megközelíthetősége. A járás megköze-

líthetőségét jelentősen javította az M3-as autópálya megépülése (a kistérség északi szélét érin-

ti), 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. A közutak állapota megnehezíti a kistérség települései közötti kapcsolat-

tartást, a turizmus fejlesztését és a külső befektetői tőke bevonását. 

Vasúti kapcsolata 2007. évig Mezőcsátnak volt egy vasúti szárnyvonallal Nyékládhá-

zánál csatlakozhattak az utazók a Budapestet Miskolccal összekötő vasúti fővonalra, a sze-

mélyszállítás jelenleg szünetel. 

Forrás: Mezőcsáti Kistérség Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve (2010-

2015), www.wikipedia.hu

http://www.wikipedia.hu/
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1.2. 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 megtele-

pedtek. Szent István király uralkodása utáni legközelebbi időkben itt is feltűntek a szerzete-

sek, és az Aba nemzetségbeli Péter ispán 1067-ben megalapította a Szent Benedek rendiek 

százdi (Zasty) monostorát. 

A reformáció Tiszakeszin is gyorsan elterjed, első egyháza 1591-től működik. A török 

korban hódoltsági területté vált, és lakossága igencsak megfogyatkozott, de más falutól elté-

rően 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. 

A XIX. század derekán sok környező településhez hasonlóan a háziipar dominált Ti-

szakesziben is. A II. világháború után a szocialista, országos falusi ipartelepítés nyomán tele-

pült meg a könnyűipar, cipőgyártás formájában. A Tisza cipőgyár egykori egyik gyártótelepe 

ma már magánkézben van. 

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 eltöl-

tésére. A Tisza mellett lehetőség nyílik horgászásra, lovaglásra, kerékpározásra, csónakázásra, 

a hagyományos tiszai ételek és falusi ízek, és az érintetlen természeti környezet megismerésé-

re. 

A településen két, termálvizet adó kút van, amelyeket 1974 illetve 1975-ben létesítet-

tek, azóta a kutakból kifolyó víz hasznosítatlanul folyt el. A terület tulajdonosa termálfürdő, 

wellness hotel, üdülőpark és konferenciaközpont létrehozását tervezi a területen, amellyel 

hozzá kívánnak járulni a település és a térség idegenforgalmának fejlesztéséhez. 

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 kul-

túrházként, a Zsóry-kastélyt pedig napközi otthonként használják, 

Forrás: www.tiszakeszi.hu 

http://www.tiszakeszi.hu/


TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

9 

 

1.3. A község gazdasági élete 

A lakosság foglalkoztatását nagy részben a helyi üzemek http://barben.hu/, Tiszamenti 

Mgtsz), az önkormányzat és intézményei, illetve mintegy 80 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 Tiszamenti Szövetkezet és az Agrios Kft. fő tevékenysége a növénytermesztés 

és állattenyésztés. A Tiszamenti Szövetkezet tápboltokat üzemeltet más településeken is. 

A településen szolgáltatásra és ipari termelésre alkalmas területek is vannak, ezek ma-

gánszemélyek és gazdasági társaságok tulajdonát képezik. Tiszakeszin nagy hagyománya van 

a cipőgyártásnak. Az egykori Tisza Cipőgyár alapjain jött létre a Ben-Ross & Barben Kft., 

valamint a Sala Moda Cipőipari Kft. 

Forrás: www.tiszakeszi.hu 

 

Tiszakeszi lakosságának foglalkoztatási szerkezete (2001) 

 

Forrás: Népszámlálás 2001. 

http://barben.hu/
http://www.tiszakeszi.hu/
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1.4. A település demográfiai helyzete 

 

Forrás: KSH 

Lakónépesség száma az év végén 

lakónépesség száma 2007-12 és az 
előző évihez viszonyított aránya 

lakónépesség 

2007 (fő) 2560 fő 

2008 (fő) 2515 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,2% 

2009 (fő) 2479 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,6% 

2010 (fő) 2441 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,5% 

2011 (fő) 2487 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 101,9% 

2012 (fő) 2696 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 108,4% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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1870-től egészen 1970-ig a népszámlálási adatok tanúsága szerint kisebb hullámzá-

soktól eltekintve nőtt a település állandó népességének a száma. Míg 1870-ben 1963 főt szá-

moltak össze, addig az 1970-es népszámlálásnál Tiszakeszin 3126 személyt írtak össze. Ezt 

követően a népességszám folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, 2011-ig lecsökkent 

2689 főre. 

 

Állandó népesség 

állandó népesség korosztály-
ok és nemek szerint (2011.) 

népesség száma 
és aránya 

állandó népesség 2718 fő 

nő 
1368 fő 

50,3% 

férfi 
1350 fő 

49,7% 

0-2 évesek 
92 fő 

3,4% 

0-14 éves nők 
232 fő 

8,5% 

0-14 éves férfiak 
240 fő 

8,8% 

15-17 éves nők 
56 fő 

2,1% 

15-17 éves férfiak 
58 fő 

2,1% 

18-59 éves nők 
791 fő 

29,1% 

18-59 éves férfiak 
872 fő 

32,1% 

60-64 éves nők 
80 fő 

2,9% 

60-64 éves férfiak 
72 fő 

2,6% 

65 év feletti nők 
209 fő 

7,7% 

65 év feletti férfiak 
108 fő 

4,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 

 

 

Tiszakeszi korfája (2011) 
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Forrás: KSH 

 

 

 

Öregedési index 

  
65 év feletti állandó lako-

sok száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2007 331 503 66 

2008 335 496 68 

2009 329 478 69 

2010 324 467 69 

2011 317 472 67 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2007 20 53 -33 

2008 33 54 -21 

2009 50 54 -4 

2010 42 35 7 

2011 38 30 8 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 

 

Belföldi vándorlások 

 

Forrás: KSH 
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Természetes szaporodás 

  
Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2007 28 34 -6 

2008 32 22 10 

2009 26 34 -8 

2010 15 39 -24 

2011 40 29 11 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 

Születések és halálozások száma 

 

Forrás: KSH 

 

A Magyarországon jellemző népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást követő 

több mint két évtizedben Tiszakeszi községre is jellemző volt, de további jelentős csökkenés 

nem, inkább a népességszám stagnálása várható. 

Az utóbbi, közel két évtizedben a településen a születések száma rendre elmaradt a ha-

lálozásokétól, s a jellemzően többnyire negatív vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú 

népességvesztéshez. A születések száma magasabb a segélyre szoruló, hátrányos helyzetű, 

iskolázatlan családok körében, ezért különös fontossággal bír a község Helyi Esélyegyenlősé-

gi Programja. 

A település népességének korösszetétele alig változott, amit a település korfája és öre-

gedési indexe hűen tükröz. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban 66 és 69 között 
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mozgott. Ez az érték azt mutatja, hogy 100 fiatalkorúra jutó időskorúak száma 2011-ben 67 

volt, tehát Tiszakeszi a fiatalos népességszerkezetű települések közé tartozik. 

Míg 2007-ben az időskorúak létszáma 331 fő volt, addig 2011-ben ez a szám 317 főre 

csökkent. Vagyis 5 év alatt 14 fővel – közel 4%-kal csökkent az időskorúak száma. A fiatal-

korúaknál ugyanezen időintervallumban 31 fővel – 503 főről 472 főre – csökkent a létszám. 

A településen az állandó népesség mutatói szerint 2011-ben 18 fővel több nő élt, mint 

férfi. A nőtöbblet markánsan az idősebb, 65 év feletti korcsoportban jelentkezik, ennek oka a 

nők magasabb várható életkora. 2011-ben a születéskor várható átlagos élettartam Magyaror-

szágon a nők esetében 77,9, a férfiaknál pedig 70,1 év. A 65 év feletti korosztály 65,9%-a nő 

és csak 34,1%-a férfi. 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a lakosság 5,63%-a (145 fő) tartozott valami-

lyen nemzetiséghez Az országban elismert 13 nemzetiség közül a legnagyobb lélekszámú 

nemzetiség a cigány 130 fő (5,04%), mellettük még németek (15 fő) élnek a településen. A 

népszámlálási adatok azért megbízhatatlanok, mert a legtöbb roma származású ember nem 

vallja magát romának. 
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2. CÉLOK 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Tiszakeszi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával ér-

vényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelmé-

nyét, 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 intéz-

kedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tanker-

ülettel). 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

désében 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 üte-

mezését 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 hely-

zetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsoló-

dó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, 

amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 

ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 

hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZET-

ELEMZÉSE (HEP HE) 

 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése annak a ténynek a felis-

merésén alapul, miszerint a különböző társadalmi csoportok, és azok tagjai vagyoni, családi, 

gazdasági helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat min-

dennapjaikra: 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 szük-

séges képességeik, adottságaik adottak, ám lehetőségük, esélyük alig, vagy számottevően ke-

vesebb van. 

 

1.1. A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET RÖVID BEMUTATÁSA 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esély-

egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai 

alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtá-

si rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esély-

egyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esély-

egyenlőségi 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.) 
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 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 

következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 

stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen 

jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsá-

gi Stratégia. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrá-

sokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból szár-

mazó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor része-

sülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 

rendelkezik [Ebktv. 63/A § (6))]. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó szabályozás (1083/2006/EK rendelet) kiemel két olyan támogatási alapel-

vet, amelyet minden pályázat tervezése, elbírálása és végrehajtása során figyelembe kell ven-

ni: az esélyegyenlőséget és a fenntartható fejlődést. A két alapelv érvényesült az Új Széchenyi 

Terv, valamint az egyes Operatív Programok tervezése során, és érvényesül a döntéshozás és 

végrehajtás intézményrendszereiben, valamint érvényesíteni kell a kiválasztás jogosultságai és 

értékelési szempontjai között is. 

 

1.2. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOKAT ÉRINTŐ HELYI SZABÁLYOZÁS RÖVID 

BEMUTATÁSA 

Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi esélyegyen-

lőségi programról. A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kis-

térségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyet 2 évente át 

kellett tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. 

törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az Ekbtv. 31. 

§-ába került át. 

A közszolgáltatások zömét a törvények az önkormányzati alapszintre – a községek vagy 

városok szintjére – utalják. A különböző helyi lehetőségekkel és igényekkel rendelkező önkor-
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mányzatoknak (községek, nagyközségek, városok, megyei jogú városok) különböző feladat- és 

hatáskörei vannak. A különbözőség létrejöhet mind az önként vállalt, mind a törvény által kötele-

zően előírt feladat és hatáskörökben. A települési önkormányzat maga határozza meg – a lakosság 

igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően –, mely feladatokat milyen mértékben és módon lát 

el. Azt, hogy az önkormányzat mely feladatok ellátását vállalja, befolyásolja a helyi társadalom 

szerkezete, a népesség összetétele, a település adottságai, fejlettsége, helyzete és egyéb más kö-

rülmények is. Mindezek korlátok közé szorítják az önkormányzat feladatválasztási szabadságát. 

Az önkormányzat anyagi lehetőségeinek terjedelme a feladatvállalás esetén is különösen hatással 

van – sokszor a lakossági igényekkel ellentétben – arra, hogy milyen eszközökkel, milyen mér-

tékben és hogyan oldja meg a feladatot. Önkéntes feladatvállalás nem történhet a kötelező felada-

tok terhére. A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyaror-

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (2013. január 1-étől ha-

tályba lépő) rendelkezik. 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2011. (IV.12.) sz. ren-

delete szól a szociális ellátások helyi szabályozásáról. A szociális rászorultságtól függő pénz-

beli ellátások közül az aktív korúak ellátását (rendszeres szociális segély), lakásfenntartási 

támogatást és rendkívüli „vis major” támogatást biztosít a rászorulók részére. Tiszakeszi Kö-

zség Képviselő-testülete Rendkívüli „vis major” támogatásként egyösszegű támogatás nyújt-

ható annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A 

„vis major” támogatás a rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból, vagy kérelemre 

évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelemre való tekintet nélkül adható. A támogatás ösz-

szege minimum: 10.000,- Ft. 

A természetben nyújtott szociális ellátások közül az önkormányzat közgyógyellátásra 

való jogosultságot állapíthat meg. 

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 segít-

ségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítést a Mezőcsáti Kistérség 

Humánszolgáltató Központ útján biztosítja. 

Forrás: www.tiszakeszi.hu 

 

http://www.tiszakeszi.hu/
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2. STRATÉGIAI KÖRNYEZET 

2.1. KAPCSOLÓDÁS HELYI STRATÉGIAI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI DOKUMEN-

TUMOKKAL, KONCEPCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL 

2013. évi költségvetési koncepció, Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, Ti-

szakeszi Gazdasági Programja-tervezet, Tiszakeszi Önkormányzat ciklusprogramja,  

 

2.2. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM TÉRSÉGI, TÁRSULÁSI KAPCSOLÓDÁSAI-

NAK BEMUTATÁSA 

 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapod-

hatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármes-

ter és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására 

jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

A Mezőcsáti Kistérség Többcélú Társulásnak célja a kistérség területének fejleszté-

se. A társult önkormányzatok közösen gondoskodnak az önkormányzatok feladatkörébe tarto-

zó közszolgáltatások (egészségügyi ellátás, szociális ellátás, család-, gyermek- és ifjúságvéde-

lem, 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 Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ 

útján biztosítja. 

Tiszakeszi település tagja a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Tár-

sulásnak, amely 2007. október 25-én alakult azzal a feltett szándékkal, hogy a társulást alkotó 

települések felhagyott, bezárt szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációját végrehajtsa. 

Forrás: www.tiszakeszi.hu 

 

 

http://www.tiszakeszi.hu/
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2.3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS ADATOK, KUTATÁSOK ÁT-

TEKINTÉSE, ADATHIÁNYOK KIMUTATÁSA 

A települési esélyegyenlőségi program az emberi erőforrások minisztere 2/2012. 

(VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályai-

ról 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 szolgál-

tak. A területi folyamatok áttekintése érdekében az egyes mutatókra vonatkozó elemzések – 

az adatok rendelkezésre állásának függvényében – legalább 5 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 irá-

nyuló kezdeményezésekről további információgyűjtés  

 A településen fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzete 
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3. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐ-

SÉGE 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudomá-

nyos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy 

valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerő-

ből kilépjenek. A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és 

gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak 

meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt 

a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 

esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások 

által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatá-

sokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülmé-

nyekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából megha-

tározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegény-

ség fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi 

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kire-

kesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel 

összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területei-

ről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. Ma Magyarországon minden harmadik 

ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. 

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségek-

ben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

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

az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó 

összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a ci-

gányság 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 ci-

gány/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. 
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A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai 

közé tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük 

társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrésze-

ken. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci 

esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. 

A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társa-

dalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizony-

talanság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója 

az a kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi főso-

dortól. 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radi-

kális és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma 

sürgetőbb feladat, mint valaha. A helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, vala-

mint a felelős döntéshozatal nem várhat tovább helyi szinten sem. A romák széleskörű társadalmi 

kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez vezet-

het, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész ország gazdasági teljesítőképes-

ségét. 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások 

igazolják, hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban 

nincs kellő mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is 

sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszkö-

zök 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 integrá-

lásuk révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozáso-

kat szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég 

tehát például betonúttal ellátni a cigány telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útja-

inak megkönnyítésére is. Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha 

maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos 

etnikai adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési önkor-

mányzatnak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél 
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több adatot gyűjtsön be a településen élő romák helyzetével kapcsolatban. Amennyiben az ön-

kormányzat (illetve partnerei, intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek pótlása a 

tervezés időszakában nem megoldható, a beavatkozások irányultságának meghatározásához sok-

szor már az is elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző előfordulási gyakoriságát. 

Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai 

adatok, hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel 

alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a hal-

mozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció meg-

határozására egy többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül. 

 

3.1. JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZET 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a teljes munkaidőben foglalkoztatottak havi bruttó át-

lagkeresete 2013. I negyedévben 181,6 ezer forint volt, 3,9%-kal magasabb, mint egy évvel ko-

rábban (országosan 2,9%-os a növekedés). A havi bruttó átlagkereset a megyében 44 ezer forint-

tal maradt el az országos átlagtól. A havi bruttó átlagkereset a versenyszférában 2,6%-kal, a költ-

ségvetési szerveknél 5,4%-kal emelkedett. A kereskedelem, a pénzügyi szolgáltatás, az ingatlan-

ügyletek, a művészet és szabadidő, illetve az egyéb szolgáltatás gazdasági ágban csökkenést, a 

többiben emelkedést figyelhettünk meg. 

A megyében az alkalmazásban állók az adózás és egyéb levonások után – családi ked-

vezmény nélkül – átlagosan 119 ezer forintot kaptak, a fizikai foglalkozásúak 90,8 ezer forintot, a 

szellemiek 153,1 ezer forintot. A havi nettó átlagkereset összességében 4,7%-kal emelkedett, a 

fizikaiaknál 5,1%-kal, a szellemieknél 4,5%-kal. 

Borsod-Abaúj-Zemplénben 2013 első három hónapjában a 191,4 ezer forintos nemzet-

gazdasági szintű átlagos havi munkajövedelem 4,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel koráb-

ban. A munkajövedelmen belül az egyéb munkajövedelem aránya átlagosan 5,1%-ot tett ki. Az 

egyéb munkajövedelem aránya az építőiparban volt a legmagasabb. 

Forrás: KSH 
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Forrás: TeIR 

 

 

 

Forrás: TeIR 
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Forrás: TeIR 

 

 

 

 

Forrás: TeIR 
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Forrás: TeIR 

A korábbi Mezőcsáti kistérséghez tartozó települések között Tiszakeszi 2011-ben az egy 

adófizetőre és lakosra jutó összes nettó jövedelmet és személyi jövedelemadót vizsgálva a kö-

zépmezőnybe tartozott. A nettó átlagkeresetek a településen messze elmaradnak mind az orszá-

gos, mind a észak-magyarországi régiós, sőt még a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei átlagtól is. A 

grafikonról leolvasható, hogy 2011-ben Tiszakeszin az adófizetők 24,6%-a a legalacsonyabb jö-

vedelemkategóriába tartozott. Az adófizetők 65,5%-ának havi nettó átlagbére nem haladta meg a 

100 ezer Ft-ot. 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

28 

3.2. FOGLALKOZTATOTTSÁG, MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓ 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma  

nő férfi összesen 
nő férfi összesen 

fő % fő % fő % 

2007 919 985 1904 160 17,4 235 23,9 395 20,7 

2008 916 980 1896 159 17,4 228 23,3 387 20,4 

2009 919 986 1905 135 14,7 200 20,3 335 17,6 

2010 923 982 1905 152 16,5 202 20,6 354 18,6 

2011 927 1002 1929 145 15,6 177 17,7 322 16,7 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Regisztrált munkanélküliek száma negyedéves bontásban 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A 15–64 éves népesség gazdasági aktivitása (2012) 

Megnevezés (megye, régió) 
Munkanélküliségi 

ráta (%) 

Aktivitási arány 

(%) 

Foglalkoztatási ráta 

(%) 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 17,4 58,2 48,1 

Heves megye 14,4 60,8 52,0 

Nógrád megye 17,5 59,9 49,4 

Észak-Magyarország 16,6 59,2 49,3 

Országos összesen 11,0 64,3 57,2 

Forrás: KSH 
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Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a 

gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerő-piaci viszonyoknak a követ-

kezménye. A szakképzetlen munkavállalók, továbbá a gazdaság által már nem keresett szakkép-

zettséggel rendelkezők sajnos kiszorulnak a munkaerőpiacról, és egyre jelentősebb arányban vál-

nak a segélyezési rendszer alanyaivá. Az utóbbi években egyre több azon fiatalok száma is, akik 

egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélkü-

liség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elő, 

kitörni belőle az idő előre haladtával egyre nehezebb. 

Az települési munkanélküliségi adatokból egyértelműen leolvasható az Észak-

Magyarországi régiót sújtó magasabb munkanélküliség, amit a 2008-ban kezdődő és azóta is tartó 

magyarországi gazdasági válság hatása is súlyosbít. A munkanélküliek száma átlagban 2008-ban 

volt a legmagasabb, majd mérsékelt csökkenés figyelhető meg, de jelentős áttörést nem sikerült 

elérni, a munkanélküliek aránya így is magas maradt. A munkanélküliek számának csökkenésé-

ben komoly szerepe volt a növekvő közfoglalkoztatásnak. A mélypontnak tekinthető 2008-as 

évben átlag 387 regisztrált munkanélkülit tartottak számon a településen, addig 2012-ben 322 főt. 

A munkanélküliségi ráta 2008-ban 20,4%-os volt, 2010-ben 18,6%, 2011-ben pedig 16,7%. Ezek 

az arányok magasak, pedig nem a gazdaságilag aktív lakosságot, hanem a munkaképes korú la-

kosságot (15-64 év) vettük alapul. A gazdaságilag aktív népesség körében ez az arány még ennél 

is nagyobb értéket mutat. A munkanélküliségi ráta az elmúlt években jóval meghaladta mind a 

megyei, mind a régiós, mind pedig az országos átlagot. Ez annak is betudható, hogy a Mezőcsáti 

kistérség az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike. 
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

  2008 2009 2010 2011 2012 

fő 387 335 354 322 342 

20 éves és fiatalabb 
fő 27 16 14 17 22 

%      

20-24 év  
fő 57 55 61 56 65 

%      

25-29 év 
fő 44 37 37 36 37 

%      

30-34 év 
fő 52 52 56 40 41 

%      

35-39 év 
fő 64 50 50 44 46 

%      

40-44 év 
fő 47 43 48 44 42 

%      

45-49 év 
fő 37 35 32 30 33 

%      

50-54 év 
fő 34 34 37 35 34 

%      

55-59 év 
fő 22 12 14 16 19 

%      

59 év felett 
fő 3 1 5 4 3 

%      

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

Regisztrált munkanélküliek száma korcsoportok szerint 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya 

nemenként 

év 

nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen 

2008 159 228 387 64 101 165 40,3 44,3 42,63 

2009 135 200 335 46 64 110 34,1 32,0 32,84 

2010 152 202 354 27 27 54 17,8 13,4 15,25 

2011 145 177 322 36 13 49 24,8 7,3 15,22 

2012 140 202 342   54   15,79 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként 

év 

18-29 évesek száma nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2007 243 250 493 21 8,64 29 11,60 50 10,14 

2008 232 247 479 20 8,62 25 10,12 45 9,39 

2009 237 253 490 20 8,44 13 5,14 33 6,73 

2010 241 262 503 16 6,64 19 7,25 35 6,96 

2011 247 264 511 13 5,27 7 2,65 20 3,91 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Regisztrált munkanélküliek száma negyedéves és nemenkénti bontásban 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A munkanélküliek körében a vizsgált időszakban jelentősen (111 fővel) csökkent azok 

száma, akik 180 napnál hosszabb ideje nem találtak munkát. 2008-ban a regisztrált munkanélkü-

liek 42,63%-a (165 fő) volt tartósan munkanélküli, 2012-ban ez 54 főt érintett, ami a regisztrált 

munkanélküliek 15,79 %-át tette ki. Vagyis minden hatodik álláskereső még így is tartósan mun-

kanélküli. 

A munkanélküliek aránya minden év első negyedévben a legmagasabb, évközben pedig 

mérséklődik. A szezonális hatások, valamint az év közben beinduló közmunkaprogramok miatt a 

következő hónapokban a foglalkoztatás emelkedik és a munkanélküliség csökkenése figyelhető 

meg. A vizsgált időszakban a munkanélküliség a férfiakat érintette jelentősebben, ami annak is 

köszönhető, hogy a településen működő könnyűipari üzemek elsősorban női munkaerőt alkal-

maznak. 

Korcsoportos bontásban elmondható, hogy a munkanélküliség a nyugdíj előtt állókat (59 

év felettiek) kivéve minden korosztályt érint. Különösen nehéz helyzetben vannak a 30 év alatti 

fiatal pályakezdők és az 50-59 év közötti korosztály.
2
 A fiatal pályakezdőknek munkatapasztalat 

hiányában szinte reménytelen hosszabb távú munkát találniuk, míg az 50-59 éves munkanélküli-

eket sem szívesen alkalmazzák már a munkáltatók. 2012-ben a munkanélküliek 36,3%-a volt 30 

év alatti és 16,4%-a 50 év feletti. A fiatal pályakezdő munkanélküliek aránya a vizsgált időszak-

ban 10,14%-ról 3,91%-ra csökkent, 2012-ben a számuk 20 fő volt. 

                                                 
2
 Pályakezdő álláskeresők az álláskeresők közül azok a 25. életévüket – felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 

30. életévüket – be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szerez-

tek jogosultságot. 
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Lakosság iskolázottsága 

év 

15 éves és idősebb 
lakosság száma ösz-

szesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők 15-X évesek 

száma  

18-X évesek legalább 
érettségivel 

25-X évesek egyetemi, főis-
kolai diplomával 

összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi 

fő fő fő % % % % % % % % % % % % 

2001 1645 807 838 78,4 74,4 82,8 1,8 1,5 2,1 15,1 17,9 12,1 4,2 5,0 3,2 

2011 2108 1080 1028 89,2 86,2 92,4 1,1 0,9 1,2 22,4 26,0 18,7 6,7 8,4 4,8 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 

nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál ala-
csonyabb 

8 általános 
szakiskola, szak-

munkásképző 
szakközépiskola gimnázium technikum 

főiskola, 
egyetem 

fő fő fő fő fő fő fő fő 

2008 387 26 237 84 20 14 2 4 

2009 335 21 192 78 20 16 2 6 

2010 354 27 205 72 24 16 4 7 

2011 322 23 194 60 18 18 3 6 

2012 342 22 194 65 22 28 3 8 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen vég-

zettek 

év 

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen el-
végzők száma 

fő fő % 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

35 

Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

év 

középiskolai fel-
nőttoktatásban  

résztvevők össze-
sen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

eredményes érett-
ségi vizsgát tett 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

fő fő fő 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

Iskolázottsági mutatók 

2011. év 

általános iskolát 
végzettek aránya 

érettségit szerzők 
aránya 

diplomások aránya 

% % % 

Tiszakeszi 89,2 22,4 6,7 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 93,1 43,1 14,2 

Országos 95,1 49,0 19,0 

Forrás: KSH 

 

Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy 

település, illetve térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település né-

pességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális ténye-

zők, és az eszközellátottság tekintetében is. Adott település alap-, közép- és felsőfokú végzettség-

gel rendelkező népességének arányát mindez együttesen határozza meg, különösen akkor, amikor 

kiemelkedő tekintettel kell lenni a szomszédos megyeszékhely elszívó hatása által generált magas 

fiatalkori elvándorlásra. 

A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy település lakosságának iskolai 

képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában magasabb végzett-

séget is jelent. 

Tiszakeszin a 2011. évi népszámlálási adatok tanúsága szerint a munkaképes korú lakos-

ság 89,2%-a végezte el az általános iskolát. Napjainkban az általános iskolát végzettek körében 

jellemzően mindenki továbbtanul valamilyen középiskolában. A felnőtt korú lakosság 22,4%-a 

rendelkezik legalább középiskolai érettségivel. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 

6,7%. A település iskolázottsági mutatói kedvezőtlenek, messze elmaradnak a megyei és az or-

szágos átlagtól is, ami nem kedvez a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. 
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A településen a vizsgált időszakban általános és középiskolai felnőttoktatást nem szervez-

tek. Felnőttoktatás a megye nagyobb központjaiban, legközelebb Miskolcon érhető el. A felnőtt-

oktatás lehetőséget kínál a munkanélküliek számára, hogy új szakmák felé orientálódjanak, más-

részről egyre több munkahelyen minimum követelmény az érettségi vizsga megléte. 

Az adatokból az is egyértelműen kirajzolódik, hogy az álláskeresők túlnyomó része leg-

feljebb szakiskolai végzettséggel rendelkezik. 2012-ben 344 munkanélküliből 281-nek nem volt 

szakiskolánál magasabb iskolai végzettsége. Ráadásul közülük 216-an csak általános iskolai vég-

zettséggel rendelkeznek. A magasabb iskolai végzettség egyértelműen növeli a munkavállaló 

munkaerőpiacon való elhelyezkedését. 

 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők személyek 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő ro-

mák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák ará-
nya az aktív korú ro-

ma/cigány lakossághoz 
képest 

2010 176 9,7% 130 32,5% 

2011 268 14,6% 192 48% 

2012 192 10,5% 137 34% 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

A foglalkozáshoz való hozzáférés potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

kis-
kereskedelmi 
üzletek száma 

vendég- 
látóhelyek 

száma 

állami szek-
torban 

foglalkozta-
tottak száma 

kivetett 
iparűzési adó 

(ft) 

befizetett 
iparűzési adó 

(100 ft) 

működő foglal-
koztatási prog-
ramok száma 

helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 109 16 10 26 15.677.000 17.615.000 2 n.a 

2009 118 16 12 25 19.249.000 6.958.000 2 n.a 

2010 111 13 12 24 23.139.000 26.399.000 2 176 

2011 119 14 9 22 28.897.000 24.699.000 1 268 

2012 112 13 8 17 30.424.000 38.272.000 1 192 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

37 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

év 
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz járat-
párok száma 

munka-
napokon 

átlagos utazási 
idő autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

legközelebbi 
centrum 
Mezőcsát 

9’ 9 14’ nincs - nincs - 

megye-
székhely 
Miskolc 

45’ 
csak átszál-

lással 
- nincs - nincs - 

főváros 
Budapest 1h 44’ 

csak átszál-
lással 

- nincs - nincs - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

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 volt. Az 

aktív korú roma lakosság több mint harmada számára a közfoglalkoztatás jelenti az egyedüli 

munkalehetőséget a településen. 

A regisztrált vállalkozások, kiskereskedelmi üzletek, valamint vendéglátóhelyek számá-

nak változása jelzi a település helyi gazdasági potenciáljának alakulását, tendenciáit. Az elmúlt 

években a kibontakozó válság hatására csökkent a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek 

száma, valamint az állami alkalmazottak száma is. A vizsgált időszakban mégis 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 adó-

terhet, jelentős csúszással fizetik meg azt. 2012-ben 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) köz-

úton kiválóan megközelíthető, csupán néhány perces utazásra található. Az autóbusz-járatsűrűség 

jónak mondható, Mezőcsát irányába 9 autóbuszjárat indul a településről. A megyeszékhely, Mis-

kolc már nehezebben érhető el. A megyeszékhely 42 km-re fekszik Tiszakeszitől, és autóbusszal 

már csak átszállással közelíthető meg. Vasúti megállóhellyel nem rendelkezik a község. 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását meg-
könnyítő programok a településen 

van 

– Start közfoglalkozta-

tás 

– TÁMOP 2.1.2. 

fiatalok foglalkoztatását meg-
könnyítő programok a vonzás-
központban 

nincs adat  

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

van 
– Start közfoglalkozta-

tás mezőgazdaság projekt 

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs adat  

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

 van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a telepü-
lésen 

van 
– START közfoglalkoz-

tatás mezőgazdasági projekthez kapcso-
lódó oktatás 

felnőttképző programok a von-
zásközpontban 

nincs adat  

egyéb munkaerő-piaci szolgálta-
tások a településen 

nincs  

egyéb munkaerő-piaci szolgálta-
tások a vonzásközpontban 

nincs adat  

helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van 
– START közfoglalkoz-

tatás 

helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

nincs adat  

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézmé-

nyekben történő foglalkoztatása 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

 

A településen van néhány elérhető program (Mezőgazdasági program, TÁMOP 2.1.2.), 

amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmene-

tet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. Ugyanakkor az aktív korú népesség mun-

kaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások hiányoznak. A vonzásközpontban 

(Mezőcsát) működő programokról nem rendelkezünk adatokkal. 

A Mezőgazdasági program keretein belül februártól elkezdődött a melegágy kiépítése, 

majd a veteményezés. Az Önkormányzat célja, hogy az Élelmezési Központ számára a település 

állítsa elő a mezőgazdasági nyersanyagot. 

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének 

növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A munkaerőpiacra jutni 

korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani 

a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudás-

sal is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismere-

tekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését. A projekt Projektünk 

csatlakozik az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás igényének kialakí-

tásáról szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefog-

lalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az ide-

gen nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják. A projekt célja tehát, hogy a tanulási 

hajlandóság növekedjen a felnőtt lakosság körében és a nemzetközi viszonylatban is kiugróan 

alacsony foglalkoztatási szint emelkedjen. 

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nem foglalkoztat mélyszegénységben 

élőket. Ez abból is adódik, hogy ezeknek az embereknek nincs megfelelő iskolai végzettségük az 

adott álláshely betöltéséhez. 
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Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál kevesebből élők.
3
 A 

KSH 2011. évi felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve 

alig haladta meg a nettó 62.000 Ft-ot. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akik-

nek különösen alacsony, a medián jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. 

 

3.3. PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI  SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA, 

MUNKANÉLKÜLISÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 

időszak 
nyilvántartott álláskeresők 

száma 
álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) 
segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 419 28 6,68 

2008. 2. negyedév 378 14 3,70 

2008. 3. negyedév 378 23 6,08 

2008. 4. negyedév 373 21 5,63 

2008. átlag 387 22 5,68 

2009. 1. negyedév 377 27 7,16 

2009. 2. negyedév 292 12 4,11 

2009. 3. negyedév 337 35 10,39 

2009. 4. negyedév 332 35 10,54 

2009. átlag 335 27 8,08 

2010. 1. negyedév 410 40 9,76 

2010. 2. negyedév 354 31 8,76 

2010. 3. negyedév 336 38 11,31 

2010. 4. negyedév 316 69 21,84 

2010. átlag 354 45 12,71 

2011. 1. negyedév 419 43 10,26 

2011. 2. negyedév 296 15 5,07 

2011. 3. negyedév 322 54 16,77 

2011. 4. negyedév 250 5 2,00 

2011. átlag 322 29 9,01 

2012. 1. negyedév 429 4 0,93 

2012. 2. negyedév 288 4 1,39 

2012. 3. negyedév 298 4 1,34 

2012. 4. negyedév 253 4 1,58 

2012. átlag 342 4 1,17 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

                                                 
3
 Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe 

venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét 

összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. 
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Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 
(éves átlag) 

álláskeresési járadékra jogosul-
tak  

fő fő % 

2008 387 34 8,79 

2009 335 41 12,24 

2010 354 42 12,54 

2011 322 36 11,18 

2012 342 29 8,48 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

év 

rendszeres szociá-
lis segélyben ré-

szesülők 

foglalkoztatást he-
lyettesítő támoga-

tás  
(álláskeresési tá-

mogatás) 

azoknak a száma, akik 
30 nap munkaviszonyt 
nem tudtak igazolni és 
az FHT jogosultságtól 

elesett  

azoknak a száma, 
akiktől helyi önkor-
mányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

2008       

2009 100 5,25%     

2010 16 0,84%     

2011 25 1,30%     

2012     2  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 

 

A válság mélyülésével a munkanélküliek száma, így az álláskeresési segélyben és já-

radékban részesülők száma is növekedett. 2010-ben az álláskeresők közel 25%-a részesült 

valamelyik ellátási formában. Álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az állás-

keresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelke-

zik, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az 

állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Az álláskeresési se-

gély összege a minimálbér (78000 Ft) 40%-a, 31200 Ft/hó, 1040 Ft/nap. A támogatottak köre 

2012-ben átlag 9,65%-ra csökkent Ennek oka pedig a válság miatt megnövekedett munkanél-

küliségben keresendő, hiszen akik már nem jogosultak álláskeresési járadékra, vagy segélyre 

és nem találtak munkát, azok nagyrészt szociális segélyt kapnak. Ugyanis az álláskeresési 

járadék a korábbi 270 nap helyett 2012-től már csak 90 napig jár, ugyanúgy 90 napig jár az 

álláskeresési segély is. 2012-es év folyamán álláskeresési segélyben csak négy fő részesült. 
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Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. Aktív korúak ellátása lehet: rendszeres szociális segély és 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT). 

Rendszeres szociális segélyben az részesülhet, aki már kimerítette a munkanélküli el-

látásra való jogosultsági időt, ami jelenleg kilenc hónap. A szociális segélyt a települési ön-

kormányzatnál kell igényelni, ők bírálják el a kérvényeket. A segélyre egy családban egyide-

jűleg csak egy személy jogosult és csak akkor, ha nem biztosított az igénylő megélhetése, ha a 

családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 százalékát (jelenleg 25.650 Ft) és vagyona 

nincs. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. A 

vizsgált időszakban a rendszeres szociális segélyben részesülők és az álláskeresési támogatás-

ban részesülők adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésünkre, de az adatokból kitűnik, 

hogy folyamatosan csökken az álláskeresési járadékban és segélyben részesülők száma, ugya-

nakkor feltételezhetően növekszik az álláskeresési támogatásban részesülők száma. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre 

állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től 

csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 

30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony 

alapján. Az FHT összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a (jelen-

leg: 22.800 Ft). Azaz a fentiekből az látszik, hogy a magyar segélyezési rendszer egyre jobban 

eltolódik a szociális alapú támogatások felé. 

 

A Szociális Törvény (Szt.) 25. §-a és a 47.§-a alapján a szociálisan  rászoruló szemé-

lyek részére pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

 Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átme-

neti segély, temetési segély. 

 Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 

természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók: lakásfenntartási tá-

mogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglal-

koztatást helyettesítő támogatás. 

 Természetbeni ellátás: köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatás-

ra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
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Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2011. (IV.12.) sz. ren-

delete szól a szociális ellátások helyi szabályozásáról. A szociális rászorultságtól függő pénz-

beli ellátások közül az aktív korúak ellátását (rendszeres szociális segély), lakásfenntartási 

támogatást és rendkívüli „vis major” támogatást biztosít a rászorulók részére. Tiszakeszi Kö-

zség Képviselő-testülete Rendkívüli „vis major” támogatásként egyösszegű támogatás nyújt-

ható annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A 

„vis major” támogatás a rendkívüli méltánylást érdemlő esetben hivatalból, vagy kérelemre 

évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelemre való tekintet nélkül adható. A támogatás ösz-

szege minimum: 10.000,- Ft. 

A természetben nyújtott szociális ellátások közül az önkormányzat közgyógyellátásra 

való jogosultságot állapíthat meg. 

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 segítségnyúj-

tást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, a támogató szolgálatot 

és a családsegítést a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ útján biztosítja. 
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3.4. LAKHATÁS, LAKÁSHOZ JUTÁS, LAKHATÁSI SZEGREGÁCIÓ 

Lakásállomány 

év 

összes lakásállomány bérlakás állomány 
szociális lakásállo-

mány 

egyéb lakáscélra 
használt nem lakáscé-

lú ingatlanok 

 

ebből elégtelen 
lakhatási kö-
rülményeket 

biztosító laká-
sok száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási kö-
rülményeket 

biztosító laká-
sok száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási körül-
ményeket bizto-

sító lakások 
száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási körülmé-

nyeket biztosító 
lakások száma 

2008 1056  12  0  0  

2009 1057  12  0  0  

2010 1058  11  0  0  

2011 1059  11  0  0  

2012   10  0  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 

Lakások és lakott üdülők (2011) 

Lakásállomány (db) 1031 

Összkomfortos lakások száma  356 

Komfortos lakások száma 518 

Félkomfortos lakások száma 30 

Komfort nélküli lakások száma 124 

Szükséglakások száma 3 

Önkormányzati bérlakások száma 11 

ebből szociális bérlakások száma  

önkormányzati bérlakásban élők száma  

ebből szociális bérlakásban élők száma  

Forrás: KSH Népszámlálás 
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Lakások komfortfokozata 

Típus Leírás 

Összkomfortos 

Az a lakás, amely legalább 12 m
2
-t meghaladó alapterületű lakószobával, fő-

zőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, 
szennyvízelvezetéssel), melegvíz-ellátással és központos fűtési móddal (táv-, 
egyedi központi vagy etázsfűtéssel) rendelkezik. 

Komfortos 

Az a lakás, amely legalább 12 m
2
-t meghaladó alapterületű lakószobával, fő-

zőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi 
fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektro-
mos hőtároló kályhával) rendelkezik. 

Félkomfortos 

Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de lega-
lább 12 m

2
-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá 

fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és közművesítettséggel (legalább villany- és 
vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik. 

Komfort nélküli 

Az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de 
legalább 12 m

2
-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, 

továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési mód-
dal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított. 

Szükséglakás 

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható olyan helyiség (helyiség-
csoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 m

2
-t 

meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal, vagy más 
anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továb-
bá fűthető és WC (árnyékszék) használata, valamint a vízvétel lehetősége 
biztosított. 

Forrás: www.wikipedia.hu 

 

A 2011-es népszámlálás adatai szerint a községben 1031 lakás és lakott üdülő talál-

ható. A településen az alacsony komfort fokozatú lakott lakások aránya (félkomfortos, kom-

fort nélküli, szükséglakás) nagyon magas: 15,23%. Veszélyeztetett lakhatási helyzetbe került 

személy, illetve hajléktalan személy nincs a településen. Az önkormányzat 2012-ben 11 bér-

lakással rendelkezett. A bérlakások állaga megfelelő, mindegyik összkomfortos. Ha, a bérlő 

kiköltözik, az önkormányzat felújítva adja bérbe a következő bérlőnek. A település teljes 

közmű kiépítettsége mellett az úthálózat 80%-a szilárd burkolatú. Folyamatos a forráskeresés 

(pályázat) az útburkolat 100%-os lefedettségére. 

 

Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek 

száma 
hajléktalanok száma 

2008 0 0 fő 

2009 0 0 fő 

2010 0 0 fő 

2011 0 0 fő 

2012 0 0 fő 

Forrás: önkormányzati adatok 

 

http://www.wikipedia.hu/


TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

46 

Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban részesítet-

tek száma 
adósságcsökkentési támogatásban ré-

szesülők száma 

2008 263 0 

2009 262 0 

2010 273 0 

2011 382 0 

2012  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a la-

kás (és helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalan-

ság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitáció-

jának kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 

Az önkormányzat a szociálisan rászoruló háztartások részére lakásfenntartási támo-

gatást biztosít. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a ház-

tartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcso-

latos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- 

és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 

lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a 

közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A la-

kásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma jelentősen növekedett a vizsgált 

időszakban. A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma magas, 2011-ben 382 fő ka-

pott ilyen jellegű támogatást. 

 

3.5. TELEPEK, SZEGREGÁTUMOK HELYZETE 

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 ta-

pasztalatok alapján elmondható, hogy ezen területeken az alacsony státuszú mélyszegénység-

ben élő és roma népesség koncentrációja igen magas, éppen ezért a települési szegregátumok 

meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása. Település-

szerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik: 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

47 

 a településszövetbe ágyazódott szegregált, szegregálódó területek (általában 

ezek jelentik a telepszerű környezetet), 

 a településszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe éke-

lődött szegregátumok (általában ezek jelentik a telepeket). 

 

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 keve-

sebben 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 tele-

pülés 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 rendel-

kezők aránya, illetve a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív ko-
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rúakon (15-64 évesek) belül. Az összesített szegregációs mutató tekintetében a 2. számú van 

kedvezőtlenebb helyzetben. 

 

Szegregátumok jellemzői a településen 

Mutató megnevezése 
Tiszakeszi 
összesen 

Szegregátum 1. 
(Alkotmány u. - Kassai 

u. - Poprádi u.) 

Szegregátum_2. (Or-

gona u. - Iglói. u. - Hunyadi 
u. - Deák F. u. - Rákóczi u. - 
Nagyváradi u. - településha-

tár) 

Lakónépesség száma 2 701 75 87 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel ren-
delkezők aránya az aktív korúakon (15-59 éve-
sek) belül 

53,3 72,0 75,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendel-
kezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) 
belül 

59,5 76,0 77,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel ren-
delkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon 
belül 

38,6 58,0 62,4 

Forrás: KSH 2001. 
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A telepeken, szegregátumokban élők 

 

  összes fő 

 

férfi nő 

a tele-

pen/szegregátumokban 

élők száma és változása 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

0-6-éves     

7-14 éves     

15-30 éves     

31-45 éves     

46-64 éves      

65< éves     

az aktív korúak (15-64 év) 

közül foglalkoztatott 

    

munkanélküli     

Inaktív     

eltartott     

segélyezettek száma     

hátrányos helyzetű gyer-

mekek száma 

    

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek szá-

ma 

    

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

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 foglalkoz-

tatottak 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 dolgo-

zik, de rendelkezik 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 hozzáál-

lását környezete egészségesebbé-, jobbá tétele érdekében az aktív közreműködésre inspirálni, 

ahol a törvényi keretek erre felhatalmazást adnak, ott a segélyezési tevékenységet bizonyos 

feltételekhez köti.  

http://www.mimi.hu/gazdasag/foglalkoztatott.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/foglalkoztatott.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munkanelkuli.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
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Az itt élők egészségügyi állapotáról sem készült kimutatás.  

Tapasztalatok szerint a mélyszegénységben élők nagy része az ingyenes egészségügyi ellátást 

sokkal ritkábban veszi igénybe. Ez gyakran a rossz anyagi és szociális körülményekből adó-

dik: nincs módjukban elutazni, elmenni a szűrővizsgálatokra, nem tudják megfizetni a gyógy-

szereket, 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 le-

hetőségét 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 fon-

tosságáról. 
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3.6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

Orvosi ellátás 

év 
felnőttek és gyermekek részé-
re szervezett háziorvosi szol-

gálatok száma 

csak felnőttek részére szerve-
zett háziorvosi szolgáltatások 

száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 2 0 0 

2009 2 0 0 

2010 2 0 0 

2011 2 0 0 

2012 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Egészségügyi ellátás 

év 
betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
háziorvosi szolgálathoz tarto-

zó körzeti ápolónők száma 

2008 1 3 

2009 1 3 

2010 1 3 

2011 1 3 

2012 1 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata az 1997. évi CLIV. törvénynek megfelelően az 

egészségügyi alapellátások körében gondoskodik: a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás-

ról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellá-

tásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az egészségügyi alapellátásban 2 területi ellátással rendelkező háziorvos dolgozik, 

munkájukat 1 védőnő és 3 ápolónő segíti. 

Két védőnői körzet van a településen, az egyik védőnői állás jelenleg betöltetlen, azt a 

jelenleg alkalmazásban álló védőnő helyettesítéssel látja el. Továbbá gyógyszertár a hét min-

den napján van a településen. 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. 
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Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők és ápolási díjban részesülők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 
ápolási díjban részesítettek száma 

2007 125  

2008 90 15 

2009 79 18 

2010 39 21 

2011 76 30 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőr-

zéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kom-

penzálását célzó hozzájárulás. 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a 

közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gon-

dozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év 

alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. 

A vizsgált időszakban a közgyógyellátásra szorulók száma jelentős mértékben (39%-

kal) csökkent, míg az ápolási díjban részesülők száma számottevően növekedett. 
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Szociális alapszolgáltatások I. 

időszak 
szociális étkez-
tetésben része-

sülők száma 

házi segítségnyúj-
tás-ban részesü-

lők száma 

családsegítő 
szolgáltatást 

igénybe vevők 
száma 

jelzőrendszeres 
házi segítségnyúj-
tásban részesülők 

száma 

2007. év 17 35   

2008. év 19 36  9 

2009. év 48 37 365 8 

2010. év 88 44 236 9 

2011. év 135 42 244 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

Szociális alapszolgáltatások II. 

időszak 

nappali ellátások 

idősek nappali 
ellátásában 
részesülők 

száma 

fogyatékosok 
nappali ellátá-
sában része-
sülők száma 

hajléktalanok 
nappali intéz-

ményeinek napi 
átlagos forgal-

ma 

2007. év 0 0 0 

2008. év 0 0 0 

2009. év 0 0 0 

2010. év 0 0 0 

2011. év 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az ön-

kormányzatok biztosítják. A települési önkormányzatok a szociális szolgáltatásokat társulás 

útján is biztosíthatják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociá-

lis alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

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 segítségnyúj-

tást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, a támogató szolgálatot 

és a családsegítést a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ útján biztosítja. 

A szociális információs szolgáltatás célja, hogy a törvényben meghatározott, illetve 

egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat 
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igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevé-

telükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az Önkormányzat az étkeztetési feladatát a 

Napközi Otthon 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. 

Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, 

akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget 

igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. És azokról az egészségi állapotuk mi-

att rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes idős-

korú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenn-

tartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok meg-

előzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás. 

Az idősek nappali ellátása 2013. június 1-től állami feladat. Az idősek nappali ellátása 

ez évben várhatóan Tiszakeszin is elérhető lesz. A fogyatékosok nappali ellátásra pedig a Me-

zőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központban nyílik lehetőség. 

 

3.7. KÖZÖSSÉGI VISZONYOK, HELYI KÖZÉLET BEMUTATÁSA 

Az önkormányzat célja, hogy komplex médiaszolgáltatást nyújtson mind a helyi újság 

(Keszi Újság), mind a községi honlapon és az IKSZT facebook oldalán – mint internetes felü-

leten – keresztül a lakosság számára úgy, hogy az lehetőleg minden korosztály igényének 

megfeleljen. 

A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. A községi önkormányzat 

nem működtet olyan panaszkezelési eljárásokat, amelyek a településen a romák elleni diszk-

rimináció eseteinek feltárását és a jogsértések elszenvedőinek számára jóvátételt biztosítanak. 

Az önkormányzat kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges előítéle-

tességével, cigányellenességével szemben. Az önkormányzat és intézményei ellen nem szüle-
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tett a romákkal, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel szembeni diszkrimináció 

miatt jogerős elmarasztaló bírósági ítélet, vagy hatósági határozat. 

A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebb-

ségeket védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a 

többség és a romák közötti hatékony együttműködést. A helyi sajtótermékekben, egyéb médi-

ákban megjelenő cikkek megfelelnek az előítélet-mentességgel kapcsolatos elvárásoknak. 

 

3.8. A ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÉLCSOPORTOKKAL KAPCSOLATOS 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGE, PARTNERSÉGE A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY-

ZATTAL 

 

Tiszakeszin a roma lakosság aránya becsült adatok szerint 20-25%. 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 esély-

egyenlőségét 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 illetve Mezőgazdasági program. Az önkormányzat a köz-

foglalkoztatás keretein belül alkalmaz romákat. 
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3.9. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉ-

GEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során települé-
sünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő fiatalok és 
az elhelyezkedni nem tudók 
folyamatosan emelkedő száma. 
 

Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok szervezése a civil 
szervezetek segítségével 
Új szakmák elsajátítása 
Munkavilágába való visszavezetés-tréningek 
 

Magas a szakképzetlen munkanélküliek száma 
Alacsony státuszú emberek 
integrációja, foglakoztathatóság javítása 
 

 

Mélyszegénységben élők és romák munkaerő-
piaci helyzetének javítása  
Általános iskolát be nem fejezettek 
számára felnőttoktatás 
Szakképzetlenek számára szakképzés, 
eladható szakmákban 
Kombinált oktatási-foglalkoztatási 
programok, 
Nők foglalkoztathatóságának javítására: 
gyermekmegőrzést biztosító oktatási foglalkozta-
tási programok. 
Munkaerő-piaci programok, beruházások 
során az alacsony státuszú, főként telepi 
lakosok bevonása, foglalkoztatása 

 

Nem alkalmaznak romákat az önkormányzatnál 
és intézményeiben  

A diplomás romák beilleszkedését befogadó gya-
korlatot kialakító roma ösztöndíjrendszer. 
A közmunkák kialakításánál előnyben kell részesí-
teni a hiányzó helyi szolgáltatások 
kialakításához szükséges humán kapacitás meg-
teremtését, mint pl.: családi napközi 

 helyi foglalkoztatási információs pont 
létrehozása, 

 roma pedagógiai asszisztensek 
alkalmazása, 
 helyi civil szervezetek szakmai 
kapacitásainak fejlesztése 
 

Mélyszegénységben élők egészségügyi állapotá-
nak javítása 
Az önkormányzat rendszeresen nem gyűjt és 
értékel adatokat arra vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés mennyire biztosított a települé-
sen élő hátrányos helyzetű csoportok számára. 

Széleskörű szakmai együttműködés megvalósítá-
sa a szakmai szervezetek között, valamint a szer-
vezetek és fenntartóik között, annak érdekében, 
hogy a szolgáltatások a védett 
tulajdonságú csoportokba tartozó emberek szük-
ségleteinek megfelelően elérhetőek legyenek. 
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Nincs szegregátum-térkép, adatbázis 

Szegregátumokban élő népesség adatbázisának 
elkészítése, szegregátum-térkép ( kor, nem, isko-
lázottság, foglalkoztatottság, lakhatási körülmény 
stb) 

Alacsony státuszú emberek 
lakhatási szegregációja 

Szegregátumokban élő népesség koncentrációjá-
nak csökkentése 
Telep-rehabilitáció vagy telepfelszámolás 
(jelenleg nem beazonosítható melyik 
szegregátum esetében melyik a releváns 
beavatkozás) Oktatási, képzési és közösségfej-
lesztési elemeket is tartalmazó komplex progra-
mok 

Hiányos infrastruktúra, illetve alacsony komfort-
fokozatú lakások, főként a szegregátumokban 
 

Alacsony, komfort nélküli lakások 
megszüntetése, életveszélyes otthonok 
kiváltása. 
Beruházási projektek foglalkoztatási programmal 
egybekötve 
Az uniós fejlesztéseknél elvárt komplex megköze-
lítés, miszerint egy települést úgy lehet fejleszte-
ni ÚMFT-ből, ha a szegregátumokra az pozitív 
hatással van, integráltan valósul meg. 
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4. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, GYERMEKSZEGÉNY-

SÉG 

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, tud-

ja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és 

az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályok-

ban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő 

esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. 

 

4.1. A GYERMEKEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

Gyermekek létszámának alakulása korcsoportos bontásban 

év 0-2 évesek 3-5 évesek 6-14 évesek 15-17 évesek 

2007. év 100 77 326 136 

2008. év 91 80 325 142 

2009. év 87 91 300 133 

2010. év 81 95 291 112 

2011. év 92 92 288 114 

Forrás: KSH 

Általánosságban elmondható, hogy a 0-18 éves lakosság száma 2007 és 2011 között 

jelentősen mértékben csökkent. 2007-ben még 639 gyermek élt a községben, 2011-ben lét-

számuk 586 főre (53 fővel) csökkent. A 0-18 éves korosztályon belül a 0-2, 6-14 és 15-17 

évesek száma csökkent, míg a 3-5 éves korosztály létszáma növekedett. 2007 és 2011 között a 

0-2 éves korosztálynál 8%-os, a 6-14 éves korosztálynál 12%-os, míg a 15-17 éves korosz-

tálynál 16%-os csökkenés figyelhető meg. Ugyanezen időszak alatt a 3-5 éves korosztály lét-

száma 19%-kal nőtt. 
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
18 év alattiak 

száma a népes-
ségben 

védelembe vett 18 
év alattiak száma 

veszélyeztetett kisko-
rú gyermekek száma 

2007 639 26  

2008 638 24  

2009 611 39  

2010 579 10 71 

2011 586 30 72 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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. 

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 pénzbeli, 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. 2013-ban 23 védelembe vett gyermeket 

gondoztak, közülük 17 főt 50 órán túli iskolai hiányzás miatt. 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

ebből tartó-
san beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

kiegészítő gyer-
mekvédelmi támo-
gatásban részesí-

tettek száma 

ebből tartó-
san beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

rendkívüli gyer-
mekvédelmi támo-
gatásban részesí-

tettek száma 

2007 376    1 

2008 371    2 

2009 388  1   

2010 380    5 

2011 388    6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 

év 

ingyenes étke-
zésben résztve-

vők száma 
óvoda 

ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos mérté-
kű kedvezményes 

étkezésre jogosultak 
száma 1-13. évfolyam 

ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

óvodáztatási tá-
mogatásban része-

sülők száma  

nyári étkezte-
tésben része-
sülők száma 

2008 34,6 48,2 16,6    

2009 36,1 70,7 5,9    

2010 34,3 95,3 5,1    

2011 45,8 98 3,7  15  

2012 49,5 90,6 1,3    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A pénzbeli és természetbeni gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül az 

önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli gyermekvédelmi tá-

mogatást 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. 

A vizsgált időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szá-

ma magas. 2011-ben 388 gyermeket – a gyerekek 66,2%-át – részesített az önkormányzat 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők száma 1-ről 6 főre növekedett. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a vizsgált 

időszakban egy gyermek után vettek igénybe. 
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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. 

 

4.2. SZEGREGÁLT, TELEPSZERŰ LAKÓKÖRNYEZETEBEN ÉLŐ GYERMEKEK HELYZE-

TE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Nem releváns 

 

4.3. A HÁTRÁNYOS, ILLETVE HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKEK SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉ-

SE 

Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E 

csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felü-

gyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a 

tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folyta-

tott 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. 

 

Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
egy védőnőre jutó gyermekek 

száma (0-14 év) 

2007 2 252 

2008 1 496 

2009 1 478 

2010 1 467 

2011 1 472 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxisok 
száma 

háziorvos által ellá-
tott esetek száma 

házi gyermekorvos 
által ellátott esetek 

száma  

felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  

2007 0 25019 - - 

2008 0 31276 - - 

2009 0 37863 - - 

2010 0 39599 - - 

2011 0 39783 - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata az 1997. évi CLIV. törvénynek megfelelően az 

egészségügyi alapellátások körében gondoskodik a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás-

ról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellá-

tásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az egészségügyi alapellátásban 1 területi ellátással rendelkező háziorvos dolgozik, 

munkáját 1 védőnő és 3 ápolónő segíti. Betöltetlen háziorvosi és ápolónői státusz nincs a tele-

pülésen. Egy betöltetlen védőnői állás van a településen, amit helyettesítéssel látunk el. 

A védőnői szolgálat egy területi védőnő alkalmazásával látja el 0-6 év közötti gyerme-

kek gondozását a településen. Emellett a védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is. Az 

egy védőnőre jutó gyermekek száma rendkívül magas, 2011-ben 472 fő volt. Országos átlag-

ban a védőnők 300 gyermek gondozását végzik, holott a törvény maximálisan 250 gyermek 

gondozását engedélyezi. 
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Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek szá-

ma 

szociális szempontból fel-
vett gyerekek száma (mun-

kanélküli szülő, veszélyezte-
tett gyermek, nappali tago-

zaton tanuló szülő) 

működő összes böl-
csődei férőhelyek 

száma 

2008 0    

2009 0    

2010 0    

2011 0    

2012 0    

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 

 

 

Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben 

engedélyezett férőhe-
lyek száma 

családi napköziben a térítés-
mentes férőhelyek száma 

családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 0   

2009 0   

2010 0   

2011 0   

2012 0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, intézményi adatok 

 

Tiszakeszi községben nincs bölcsődei ellátás. Bölcsőde legközelebb Mezőcsáton, csa-

ládi napközi pedig Miskolcon található. 
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4.4. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK/TANULÓK, VALAMINT FOGYA-

TÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYEREKEK KÖZOKTATÁSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉ-

GE 

Tiszakeszi Község Önkormányzata az oktatási-nevelési feladatokat Mezőcsát és Tisza-

tarján 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 Intéz-

ményfenntartó Központ (KLIK). A Hétszínvirág Óvoda fenntartását pedig 2013. július 1-től 

az önkormányzat látja el 

 

Óvodai nevelés adatai (2012/13) 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek - 

Óvodai férőhelyek száma 120 

Óvodai csoportok száma 4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6,30-17,00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 9 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 9 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma 

év Fő 

Ebből hátrá-
nyos / hal-
mozottan 
hátrányos 
helyzetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

 

 

Óvodai nevelés adatai 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai gyer-
mek- 

csoportok 
száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai fela-
dat-ellátási 

helyek száma 

Óvodába 
beírt gyerme-

kek száma 

Óvodai 
gyógypedagó-
giai csoportok 

száma 

2008 114 4 100 1 91 0 

2009 111 4 100 1 93 0 

2010 118 4 100 1 94 0 

2011 131 4 110 1 106 0 

2012 124 4 120 1 108 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves Összesen 

Székhely       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  24 32 29 20 3 108 

Más településről bejáró gyermekek létszáma  0 0 0 0 0 0 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből 
eltelt időszakra vetítetten) 

13 18 19 11 2 63 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos hely-
zetűek létszáma 

17 23 19 19 3 81 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

5 10 12 12 3 42 

Tagóvoda       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma       

Más településről bejáró gyermekek létszáma       

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből 
eltelt időszakra vetítetten) 

      

A beíratott gyermekek közül a hátrányos hely-
zetűek létszáma 

      

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

      

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

A Tiszakeszi Hétszínvirág Óvoda négy csoportban 120 férőhellyel rendelkezik. Reg-

gel 6
30

-tól délután 17
00

-ig tart nyitva az intézmény. Az óvoda kihasználtsága az elmúlt évek-

ben meghaladta a 90%-ot. Férőhelyhiány miatt óvodáskorú gyermeket még nem kellett eluta-

sítani, bár az óvodás korú gyermekek létszáma folyamatosan meghaladja a férőhely-

kapacitást. A 3-6 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása átlag 15 %-ban 

meghaladja a következő 5 évben az ellátásra jogosultak számát. Ráadásul 2014. szeptember 1-

jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. 

Az óvodai alkalmazottak létszámát a törvénynek megfelelően szabályozza a fenntartó 

önkormányzat. A 2012/13-as nevelési évben 4 óvodai csoportban 108 gyermek járt, a csopor-

tok átlaglétszáma 27 fő. A 4 óvodai csoportban 9 főállású főiskolai diplomával rendelkező 

óvodapedagógus dolgozik, Főállású gyógypedagógussal nem rendelkezik az óvoda. Az óvó-

nők munkáját 4 dajka és egy fő kisegítő személyzet segíti. 

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén megye köznevelési-fejlesztési terve (2013) 
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Az „Óvodafejlesztés Tiszakesziben” elne-

vezésű pályázat keretében az 1964-ben épült óvo-

da teljes felújítása, akadálymentesítése és bővítése 

történt meg 2010/2011-ben. Felújításra került 

mind a négy csoportszoba és a kiegészítő helyisé-

gek. Kialakításra kerültek a 11/1994. (VI.8.) 

MKM rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő 

helyiségek, mint a tornateremhez tornaszertár épí-

tése, könyvtár kialakítása, nevelői szoba létrehozása, orvosi szoba kialakítása. Megvalósult a 

két különböző időpontban épült épületrészek épületen belüli funkcionális összekötése, vala-

mint átalakításra került a konyha is, amely így a HACCP előírásainak megfelel. Fontos eleme 

volt a fejlesztésnek a lapostetős tetőszerkezet felújítása és átalakítása, valamint a fűtésrend-

szer 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, bizto-

sítva az alternatív fűtési lehetőséget. A felújítás alapterülete 851 m
2
, a bővítés alapterülete 146 

m
2
. A projekt keretében lecserélésre került az óvoda elavult bútorzata, valamint a hatékony 

nevelő munka érdekében fejlesztő játékok is beszerzésre kerültek. 

Forrás: www.tiszakeszi.hu 

http://www.tiszakeszi.hu/


TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

68 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása (2012/13) 

Székhely             

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrá-
nyos helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra vetí-

tetten) 

fejlesztő fog-
lalkozásban 
részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott halmo-
zottan hátrányos 
helyzetű gyerme-

kek száma (az 
adott évből eltelt 
időszakra vetítet-

ten) 

fejlesztő fog-
lalkozásban 
részesülő 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport 1 21 12 21 15 11 15 

Csoport 2 18 12 11 10 7 7 

Csoport 3 20 16 - 8 6 6 

Csoport 4 22 15 - 9 8 8 

 Összesen 81 55 33 42 32 42 
A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb gyer-
mekek  16 9 16 12 9 12 
A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb gyer-
mekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 0      

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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Óvodai létszám-megoszlás (2012/13) 

Székhely: Létszám hh fő hh arány % hhh fő hhh arány % 

hh arány a 
gyermekek össz-

létszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek össz-

létszámához 
viszonyítva 

sajátos neve-
lési igényű 
gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési 
igényű gyerme-

kek aránya a 
csoport összlét-
számához viszo-

nyítva 

Csoport 1 26 21 81 15 57 19,4 13,9 - - 

Csoport 2 28 18 64 10 36 16,7 9,3 - - 

Csoport 3 28 20 71 8 29 18,5 7,4 - - 

Csoport 4 26 22 85 9 35 20,4 8,3 - - 

Összesen 108 81 75,0 42 38,9 75,0 38,9 - - 

A csoportok összlétszámából 
a 6 évesnél idősebb gyerme-
kek  

16 16 100,0 11 68,8 14,8 10,2 - - 

A csoportok összlétszámából 
a 7 évesnél idősebb gyerme-
kek (ped. szakszolgálat véle-
ménnyel) 

0         

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) gyermekek aránya 75%, a halmozottan hátrányos helyzetűek (HHH) aránya 38,9%. A HH és 

HHH gyerekek megoszlása az óvodai csoportokban egyenletes, szegregációra utaló csoportszervezés nem tapasztalható. Sajátos nevelési igényű 

(SNI) gyermek nem jár az óvodába. A HH gyermekek 67,9%-ának, a HHH gyermekek 76,2%-ának a hiányzása meghaladta a 20%-ot. A hátrá-

nyos helyzetű gyermekek fele részesült fejlesztő foglalkozásban. 
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Általános iskolában tanulók száma 

év 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2008/2009 149 142 291 79 27,15% 

2009/2010 150 141 291 81 27.84% 

2010/2011 135 137 272 99 36,40% 

2011/2012 126 143 269 104 38,66% 

2012/2013 125 140 265 138 52,08% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Általános iskolák adatai 

év 
általános iskolai osztályok 

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai fela-
dat-ellátási 

helyek száma 

  
1-4 évfo-
lyamon 

5-8 évfo-
lyamon 

összesen 
1-4 évfolya-

mon 
5-8 évfolya-

mon 
összesen db 

2010/2011 8 8 16 - 1 1 2 

2011/2012 8 8 16 - 1 1 2 

2012/2013 8 8 16 - 1 1 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  lét-
száma 

280  

Más településről bejáró általános iskolások 18  

Más településről bejáró hh gyerekek 13  

Más településről bejáró hhh gyerekek 8  

Más településre eljáró általános iskolások 15  

Más településre eljáró hh gyerekek   

Más településre eljáró hhh gyerekek   

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek   

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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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 

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. 

A Széchenyi István Általános Iskolába felvehető tanulók száma 200 fő, a református 

általános iskola befogadóképessége 150 fő. A 2012/2013-as nevelési évben a település általá-

nos iskoláiba 265 tanuló járt, ebből 53%-a az egyházi iskolába járt, 47% pedig a Széchenyi 

István Általános Iskolába. Így az állami általános iskola kihasználtsága 62,5%-os, míg az 

egyházi általános iskoláé 93,3%-os volt. Mindkét általános iskola 8 évfolyamos, évfolyamon-

ként 1-1 osztállyal. Az állami iskolában 1 összevont gyógypedagógia osztály is található. 
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Iskolai ellátás igénybevétele (Széchenyi István Általános Iskola) 

2012-2013. tanév 

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz soro-
kat) 

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály lét-
számához 

viszonyítva 

  Halmozot-
tan hátrá-

nyos helyze-
tűek létszá-

ma 

 HHH tanu-
lók aránya 
az osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszá-

ma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály lét-
számához 

viszonyítva 

SNI tanu-
lók szá-
mából a 

hhh 
tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, amely-
nek alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály nappali 13 11 1 11 84,6 9 69,2 4 30,7 4 2 1 9 

2. évfolyam A osztály nappali 12 11 - 10 83,3 9 75 - - - - - 10 

3. évfolyam A osztály nappali 9 3 - 9 100 9 100 2 22,2 2 - - 9 

4. évfolyam A osztály nappali 16 10 - 16 100 11 68,7 2 12,5 2 - - 16 

5. évfolyam A osztály nappali 22 5 - 20 90,9 16 72,7 1 4,5 1 2 - 20 

6. évfolyam A osztály nappali 21 3 - 17 80,9 17 80,9 1 4,7 1 1 1 16 

7. évfolyam A osztály nappali 17 - - 14 82,3 12 70,5 1 5,8 - 3 1 14 

8. évfolyam A osztály nappali 15 - - 15 100 13 86,6 2 13,3 2 - - 4 

Összesen: nappali 125 43 1 112 89,6 96 76,8 13 10,4 12 8 3 108 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 
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Iskolai ellátás igénybevétele (Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola) 

2012-2013. tanév 

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz soro-
kat) 

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály lét-
számához 

viszonyítva 

  Halmozot-
tan hátrá-

nyos helyze-
tűek létszá-

ma 

 HHH tanu-
lók aránya 
az osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszá-

ma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály lét-
számához 

viszonyítva 

SNI tanu-
lók szá-
mából a 

hhh 
tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, amely-
nek alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály nappali 23 16 2 15 65 7 30 - - - - - - 

2. évfolyam A osztály nappali 17 16 6 10 59 5 29 - - - - - - 

3. évfolyam A osztály nappali 18 14 2 9 50 4 22 - - - - - - 

4. évfolyam A osztály nappali 17 15 2 11 65 4 24 - - - - - - 

5. évfolyam A osztály nappali 16 10 3 7 44 - - - - - - - - 

6. évfolyam A osztály nappali 16 13 - 8 50 3 19 - - - - - - 

7. évfolyam A osztály nappali 21 8 2 9 43 3 14 - - - - - - 

8. évfolyam A osztály nappali 12 3 - 7 58 4 33 - - - - - - 

Összesen: nappali 140 95 17 76 54 30 21 - - - - - - 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 

 

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. A két iskola 

között a megengedett 25 % felett van a HHH tanulók aránya közötti különbség: míg a református iskolában a tanulók 21,4%, addig az önkor-

mányzatiban 76,8%-a HHH státuszú. Ugyanez az aránypár a HH tanulóknál: egyháziban 54,3%, önkormányzatiban 89,6%. 
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Iskola személyi feltételek (Széchenyi István Általános Iskola) 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 3 - 

Szaktanítást végző tanítók száma 8 - 

Szaktanítást végző tanárok száma 2 - 

Gyógypedagógusok létszáma 1 - 

Gyermekvédelmi felelős 1 - 

Iskolaorvos 0 - 

Iskolapszichológus 0 - 

Kisegítő személyzet 3 - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Iskola személyi feltételek (Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola) 

 Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 8 - 

Szaktanítást végző tanítók száma - - 

Szaktanítást végző tanárok száma 7 - 

Gyógypedagógusok létszáma - - 

Gyermekvédelmi felelős - - 

Iskolaorvos - - 

Iskolapszichológus - - 

Kisegítő személyzet - - 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

Mindkét általános iskolában 15 főállású pedagógus dolgozik. Gyógypedagógus csak 

az állami fenntartású iskolában van. Képesítés nélküli pedagógus nem dolgozik az iskolákban. 
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Kompetenciamérési adatok (Széchenyi István Általános Iskola) 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia-
mérés ered-

ménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1184 1483 1175 1465 1158 - 1472    

8. évfolyam 1224 1583 1334 1577 1329 - 1567    

10. évfolyam - - - - - - -    

Matematika 

6. évfolyam 1278 1498 1303 1486 1293 - 1489    

8. évfolyam 1300 1622 1407 1601 1471 - 1612    

10. évfolyam - - - - - - -    

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Kompetenciamérési adatok (Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola) 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia-
mérés ered-

ménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1404 1483 1432 1465 1409 - 1472    

8. évfolyam 1433 1583 1656 1577 1437 - 1567    

10. évfolyam - - - - - - -    

Matematika 

6. évfolyam 1382 1498 1354 1486 1366 - 1489    

8. évfolyam 1401 1622 1731 1601 1481 - 1612    

10. évfolyam - - - - - - -    

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

Az országos kompetenciamérések olvasás-szövegértés és matematikai logika kompe-

tenciaterületen mérik a gyerekek képességeit. A vizsgált időszakban mindkét iskola eredmé-

nyei elmaradnak az országos átlagtól, viszont ennek mértéke már jelentős különbségeket ta-

kar. 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 különbsé-

gével magyarázni, ezek a mutatók egyértelműen a szegregált iskolaszervezés eredményei. 
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Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton (Széchenyi István Általános Iskola) 

év Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érett-
ségit adó képzés) (%) 

Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 
Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 30 30   70 70 - - 0 0 

2009/2010 8 8   76 76 16 16 0 0 

2010/2011 40 40   60 60 - - 0 0 

2011/2012 14 14   80 80 6 6 0 0 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%  

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton (Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola) 

év Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érett-
ségit adó képzés) (%) 

Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 
Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 50 30 30  20  0 0 0 0 

2009/2010 40 8 40  20  0 0 0 0 

2010/2011 41,7 40 58,3  0  0 0 0 0 

2011/2012 25,8 14 57,1  19  0 0 0 0 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%  

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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A továbbtanulási mutatók tükrözik az oktatási intézmény szolgáltatásának hatékonyságát, eredményességét és méltányosságát. Az általá-

nos iskola elvégzését követően minden gyerek továbbtanul. Itt is megfigyelhető a két iskola közötti jelentős különbség, ami a szegregált iskola-

szervezés eredményeként alakulhatott ki. A református általános iskolából a gyerekek többsége az elmúlt években érettségit adó középiskolákban 

folytatta tanulmányait. Ugyanakkor az állami általános iskolából a gyerekek jellemzően szakiskolákban tanulnak tovább. 
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A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

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

 

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában (Széchenyi István Általános Iskola) 

év 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 17,3 15,3 9,3 9,30 8 8 

2009/2010 8,1 8,1 8,1 8,1 6,2 6,2 

2010/2011 7,8 7 7,8 7,8 4,6 4,6 

2011/2012 3,2 3,2 2,4 2,4 3,7 3,7 

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában (Református Általános Iskola) 

év 
Évfolyamismétlők aránya 

(%) 
Magántanulók aránya (%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 4 1 -  -  

2009/2010 2 - -  -  

2010/2011 0 0 -  -  

2011/2012 0 0 -  -  

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

év 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű okta-
tásban 

Széchenyi István Általános Iskola 
Fő / % 

Lorántffy Zsuzsanna Református Általá-
nos Iskola 

Fő / % 

2010/2011 14 – 100% 12 – 100% 

2011/2012 15 – 100% 21 – 100% 

2012/2013 15 – 100% 12 – 100% 
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Hátránykompenzáló programok (Széchenyi István Általános Iskola) 

tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

Alapfokú művé-
szetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009 0 0 IPR 112 0 0  0 

2009/2010 0 0 IPR 113 0 0  0 

2010/2011 0 0 IPR 107 0 0  0 

2011/2012 0 0 IPR 111 0 0  0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

Hátránykompenzáló programok (Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola) 

tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

Alapfokú művé-
szetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009 0 0 0 0 0 0  0 

2009/2010 0 0 0 0 0 0  0 

2010/2011 0 0 0 0 0 0  0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 63 - 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

A két intézmény lemorzsolódási mutatóira is a kettősség jellemző. Amíg a református 

iskolában a lemorzsolódási értékek az országos átlag alatt találhatók, (az intézménynek nincs 

magántanulója és 250 óránál többet hiányzó tanulója), addig az állami fenntartású intézmény-

ben ezek az értékek jóval az országos átlagérték felett találhatóak. 8. évfolyamon egyik isko-

lában sem jellemző a lemorzsolódás. 

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdeké-

ben a Széchenyi István Általános Iskola képességkibontakoztató integrációs felkészítést szer-

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 halmozot-

tan 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. 
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A református általános iskolában a Diamond Dance Alapfokú Művészeti Iskola társas-

tánc tanszakot működtet. 

 

4.5. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉ-

GEK MEGHATÁROZÁSA 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Két általános iskola között a HH/HHH arány 

nem kiegyenlített. 

Beiskolázás: célzott programok, felvilágosí-

tás a szülők részére 

Széchenyi István Általános Iskola: 

 

Tanórán kívüli programok biztosítása 

Iskolán kívüli segítő programokban az iskola 

nem vesz részt. 

 

Tanórán kívüli programokban való részvétel 

biztosítása (erdei iskola, nyári tábor). Alapít-

ványok, pályázati források keresése. 

Az iskola eredményességi mutatói: 

Lemorzsolódás, a magántanulói és a 250 órá-

nál többet hiányzók aránya meghaladja az 

országos átlagot 

Továbbtanulási mutatók javítása 

Kompetencia alapú oktatás folyatása. 

Pedagógusok módszertani képzettségének 

bővítése, IPR kiépítése, Pedagógusok mód-

szertani képzettségének bővítése. 

Útravaló, Arany János programba való be-

kapcsolódás. Pályázatok beadása 

Kompetencia mérés eredményei messze el-

maradnak az országos átlagtól. 

 

Fejlesztési terv kidolgozása, fejlesztések el-

indítása.  

Kompetencia alapú oktatás folytatása. 

Pedagógusok módszertani képzettségének 

bővítése., IPR kiépítése 

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 

 

HH magas aránya IPR bevezetése 

Az iskolai HH/HHH arány indokolja 

(54,3% és 21,4%) 

Kompetencia mérés eredményei elmaradnak 

az országos átlagtól 

Kompetencia alapú oktatás folytatása 

IPR bevezetése 

Pedagógusok módszertani képzettségének 

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 önkor-

mányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben. 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor 

maguk a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, ami-

kor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők 

maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is a 

nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat gyűjteni (hiszen ezeket még a 

nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, APEH vagy OEP – sem kérik kellő 

részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető legpontosabb információkat beszerezni. 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. 

Alaptörvény XV. cikke, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és 

férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének oka-

inak feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. 

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben 

gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelki-

ismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti 

egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érde-

mes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért 

is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfi-

ak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásá-

hoz vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű. 

Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb lé-

pésként érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, szo-

ciális, gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, egészségügyi problémának nincs megoldása, 

ha nem gender-érzékeny eszközökkel nyúlnak hozzájuk. Az adatok elemzése, az általuk tük-

rözött társadalmi folyamatok feltárása segít megérteni, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőt-

lenségek – a látszattal és a gyakran hangoztatott ideológiákkal szemben – nem lelki, nem is 

biológiai alapokon nyugszanak elsősorban, hanem politikai, hatalmi, gazdasági természetük 

van. 
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A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennap-

okban is érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. 

Magyarország ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely 

irányelvek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett 

diszkriminációja felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesíté-

sének nemzetközileg elismert terminológiáját is, a gender mainstreaming szóhasználatát. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is 

szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítá-

sát szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, „horizontálisan”: a fo-

lyamatokban 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 ne-

mek 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 lehetsé-

ges aktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. A nemek egyenlőségének érde-

kében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a problé-

ma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki. 
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5.1. A NŐK GAZDASÁGI SZEREPE ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

munkavállalási 
korúak száma 

foglalkoztatottak munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 980 916   228 159 

2009 986 919   200 135 

2010 982 923   202 152 

2011 1002 927   177 145 

2012     202 140 

Forrás: TeIR, és helyi adatgyűjtés 

 

Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munka-

nélküli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű 

8 általá-
nos 

szakiskola/ 
szakmunkás-

képző 

szakközép-
iskola, tech-

nikum 

gimná-
ziumi 

érettségi 
főiskola egyetem 

2008 159        

2009 135        

2010 152        

2011 145        

2012 140        

Forrás: TeIR, és helyi adatgyűjtés 

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 szű-

kösségében (üvegplafon-jelenség). A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, 

és az ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javak-

hoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők 

jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. 

A férfiak és nők adott településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthat-

nak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. A vizsgált idő-

szakban 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 
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az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmé-

rés. 

A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai 

nem állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográ-

fiai adatok). A gyermekes családok gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott 

adatokat, ilyen jellegű felmérés nem készült a településen. A nők anyagi kiszolgáltatottságát 

fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott 

munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltat-

va. A település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szük-

ségleteit illetőleg. 

 

5.2. A MUNKAERŐ-PIACI ÉS CSALÁDI FELADATOK ÖSSZEEGYEZTETÉSÉT SEGÍTŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma 
a településen 

működő 
bölcsődék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma működő családi 

napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen önkor-

mányzati 
egyéb 

2008 100 0   0   

2009 91 0   0   

2010 87 0   0   

2011 81 0   0   

2012 92 0   0   

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket ter-

helik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. A műkö-

dő bölcsődék és családi napközik lehetővé teszik a nők munkába való gyorsabb visszatérését. 

Tiszakeszin – a település méretéből adódóan – nincs bölcsődei ellátás. Bölcsőde legközelebb 

Mezőcsáton, családi napközi pedig Miskolcon található. Miskolc azonban 42 km távolságban 

fekszik a községtől. 

Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyer-

meket nem utasítottak el a helyi óvodában. A Köznevelési Törvény 2014. szeptember 1-jei 

hatállyal 3 éves kortól bevezeti a kötelező óvodáztatást. 
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5.3. CSALÁDTERVEZÉS, ANYA- ÉS GYERMEKGONDOZÁS TERÜLETE 

Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek szá-

ma 
átlagos gyermekszám védőnőnként 

0-14 év 

2007 2 100 252 

2008 1 91 496 

2009 1 87 478 

2010 1 81 467 

2011 1 92 472 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

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 kapcso-

latban áll a családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott 

településen árnyalt képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről. 

Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan össze-

függ a hozzá tartozó gyermekek számától. 

A védőnői szolgálat egy területi védőnő alkalmazásával látja el 0-6 év közötti gyer-

mekek gondozását a településen. Emellett a védőnő látja el az iskolavédőnői feladatokat is. 

Az egy védőnőre jutó gyermekek száma rendkívül magas, 2011-ben 472 fő volt. Országos 

átlagban a védőnők 300 gyermek gondozását végzik, holott a törvény maximálisan 250 gyer-

mek gondozását engedélyezi. Egy betöltetlen védőnői állás van a településen, amit helyettesí-

téssel látunk el. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja 

a terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogat-

ja a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a cse-

csemő fogadása. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő ta-

nácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon. 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témá-

nak 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, bio-

lógia óra keretében előadást tartanak a védőnők. 
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5.4. A NŐKET ÉRŐ ERŐSZAK, CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK 

A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

év 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelen-
tések száma 

bírósági ítélet 

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

Forrás: helyi adatgyűjtés 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények kö-

zött egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább 

nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlensé-

génél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségké-

rést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy 

élt valaha olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az ada-

tot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszak-

ban élő nők száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás 

a településen nem folyik. Ilyen jellegű esemény nem ismert a településen. 
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5.5. KRÍZISHELYZETBEN IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a tele-

pülésen 

önkormányzati 
anyaotthon a tele-

pülés 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a települé-
sen 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 0 1 0 2 

2009 0 1 0 2 

2010 0 1 0 2 

2011 0 1 0 2 

2012 0 1 0 2 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzet-

ben jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben 

kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de van-

nak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága komoly 

problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények). 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

öt helyen (Miskolc, Ózd, Viss) lehet igénybe venni. Az anyaotthonok közül három található 

50 km-es távolságon belül. Jellemzően ezen intézményeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg 

a téli időszakban) várólistás rendszer működik. A szolgáltatás a legközelebb Miskolcon (42 

km) vehető igénybe, ahol a Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház 11 szobával ren-

delkezik és 30 fő befogadására alkalmas. Ugyancsak Miskolcon található a Magyar Ökume-

nikus Segélyszervezet Miskolci Családok Átmeneti Otthona, ahol 12 szobában 40 főt tudnak 

elhelyezni. A Miskolci Gyermekvédelmi Központ Családok Átmeneti Otthonában kizárólag 

miskolci lakóhellyel rendelkezőket helyeznek el várólista alapján. 

A Bölcső Alapítvány és Egyesület az ország egész területéről helyez el krízishelyzet-

ben lévő várandós nőket, akik szülésig maradhatnak. A gyermekről való lemondás esetén az 

örökbeadási eljárásban segítséget adnak. Szülésig biztosítanak szállást. Két városban – Buda-

pesten és Szekszárdon – működik anyaotthonuk. 
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5.6. A NŐK SZEREPE A HELYI KÖZÉLETBEN 

A nők szerepe a helyi közéletben 

év 

Képviselőtestület 
tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 9 1     

2009 9 1     

2010 9 1     

2011 7 0     

2012 7 0     

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

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

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

nek-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 nincs női képviselő, az előző ciklus-

ban is csak egy volt, a jegyző ellenben nő. Az önkormányzati hivatalban, az oktatási-nevelési 

intézményekben többségében női munkaerőt foglalkoztatnak. Országos jelenség a pedagógus 

pálya elnőiesedése. A településen működő mintegy tíz civil szervezet és alapítvány vezetői 

között öt nő található. 

 

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 Járási Munkaügyi Kirendeltsége és az Önkormányzat szoros együttműködésével lét-

rehozott komplex programokkal lehet enyhíteni. 
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5.8. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉ-

GEK MEGHATÁROZÁSA 

A nők romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Alacsony a nők részvétele a gazdasági és po-

litikai döntéshozatali pozíciókban 

 

Programok a lányok majdani közéleti 

szerepvállalásának elősegítése érdekében. 

 

A település nem rendelkezik kimutatásokkal a 

férfiak és nők bérezését illetően. 

 

Kimutatás készítése: 

az önkormányzatnál és intézményeinél dol-

gozók bére, keresete nem, korcsoport, beosz-

tás, szakma vagy végzettség szerint, majd 

ennek alapján munkakör-, munkabér-elemzés 

készítése. 

 

A nők szükségleteinek teljes körű feltáráshoz 

és elismertetéséhez nincs megfelelően felké-

szült, gender-szakértelemmel is rendelkező 

kompetencia, kapacitás. 

Az önkormányzat támogatja, elvárja, előírja 

az önkormányzati fenntartású intézményektől 

megfelelő számú munkatárs gender képzésen 

való részvételét.  
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6. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsőd-

legesen gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret 

nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában 

nem képes a már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont 

negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az embe-

ri jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan 

középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a 

tagországok számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stra-

tégiák fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-

ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezett-

jei. 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világ-

ban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az 

ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt 

módon, és következményei is hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz. 

Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősö-

désről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően 

kezdenek el viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimi-

náció, mégis alig van jelen a köztudatban. 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következmények-

kel jár, különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális 

ellátások, szolgáltatások biztosítása területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi 

CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, 

a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a 

foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú 

megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is 

gyakori. 
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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 2007-ben az időskorúak 

létszáma 331 fő volt, addig 2011-ben ez a szám 317 főre csökkent. Vagyis 5 év alatt 14 fővel 

– közel 4%-kal csökkent az időskorúak száma. A fiatalkorúaknál ugyanezen időintervallum-

ban 31 fővel – 503 főről 472 főre – csökkent a létszám. Az öregedési index értéke a vizsgált 

időszakban 66 és 69 között mozgott. Ez az érték azt mutatja, hogy 100 fiatalkorúra jutó idős-

korúak száma 2011-ben 67 volt, tehát Tiszakeszi a fiatalos népességszerkezetű települések 

közé tartozik. 

 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás-

ban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás-

ban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2007 264 416 680 

2008 265 423 688 

2009 259 410 669 

2010 255 397 652 

2011 249 387 636 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A vizsgált időszakban a nyugdíjas lakosság létszáma 44 fővel csökkent. 2011-ben az 

állandó lakosság 23,4%-a részesült valamilyen nyugellátási formában. Összességében el-

mondható, 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 nyugdí-

jazás lehetőségével. 

 

6.2. AZ IDŐSEK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált munka-
nélküliek száma 

55 év feletti re-
gisztrált munka-
nélküliek száma 

Tartós munkanél-
küliek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

fő fő % fő fő % 

2008 387 25 6,46 165   

2009 335 13 3,88 110   

2010 354 19 5,37 54   

2011 322 20 6,21 49   

2012 342 22 6,43 54   

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

A munkanélküliségi ráta az elmúlt években jóval meghaladta mind a megyei, mind az 

országos, mind pedig a régiós átlagot. Ez annak is betudható, hogy a Mezőcsátii kistérség az 

ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike. A magas munkanélküliségi adatok 

kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására. 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk an-

nak létezésére. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban ki-

szolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 

munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. A területileg illetékes munkaügyi központtól ka-

pott adatok szerint a regisztrált munkanélküliek közül az 55 év felettiek aránya 2008 és 2012 

között vizsgált időszakban alig változott. A munkanélküliek körében az 55 év felettiek aránya 

2012-ben 6,43% volt. 

A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program segíthet az idősebb lakosság 

elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiz-

tosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 
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6.3. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ, INFORMÁCIÓHOZ 

ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉLET GYAKORLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 

64 év feletti lakosság 
száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő 
engedélyezett férő-

helyek száma 
fő % 

2007 331 - -  

2008 335 - -  

2009 329 - -  

2010 324 - -  

2011 317 - -  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormány-

zat 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 alap-

vető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szo-

ciális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gon-

doskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formá-

ban kell gondozni. A lakosság 12 %-a 64 év feletti. Az önkormányzat nem rendelkezik részle-

tes statisztikai adatokkal az idősek egészségügyi állapotáról és arról sem, hogy, milyen arány-

ban 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. 

 

Időskorúak járadékában részesülők száma 

év 
időskorúak járadékában részesülők szá-

ma 

2007 1 

2008  

2009  

2010  

2011 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

94 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősko-

rú személyek részére nyújtott támogatás. Tiszakeszi községben a vizsgált időszakban 2011-

ben egy olyan időskorú személyt tartottak nyilván, aki nem rendelkezett a megélhetését bizto-

sító jövedelemmel. 

 

Kulturális, közművelődési intézmények 

év 
A nyilvános könyv-

tárak száma 

A nyilvános könyvtá-
rak egységeinek 

száma (leltári állo-
mány) 

Muzeális intéz-
mények száma 

Közművelődési 
intézmények 

száma 

2007 1  1  

2008 1  1  

2009 1 3392 1  

2010 1 3619   

2011 1 3857  1 

Forrás: KSH 

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 szerve-

zett események, fellépéseik.  

Tiszakeszi központjában a Művelődési Ház 

egyedülálló lehetőségeket kínál a rendezvényhelyszínt 

keresők számára. A most kívül-belül megújult hely-

szín 1 nagy teremmel és az Integrált Közösségi Szol-

gáltató Tér (IKSZT) keretein belül 3 kisebb teremmel 

várja vendégeit modern, elegáns környezetben. A min-

tegy 122 millió Ft-nyi pályázatokon nyert (ÉMOP, 

IKSZT) összegből, valamint az Önkormányzat által biztosított 4,5 millió Ft önrészből megva-

lósuló beruházás 2010 végére készült el. 

A mai általános iskola telkén áll a református 

iskola 1885-ben emelt épülete, amelynek jobbszár-

nyán elhelyezkedő termében látható az iskola- és kö-

zségtörténeti kiállítás. 1982-ben, amikor a község első 

írásos említése 650. évfordulóját ünnepelte, vetődött 

fel egy iskolatörténeti gyűjtemény kialakításának gon-
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dolata. Történeti Emlékbizottság alakult a Megyei Levéltár igazgatójának elnökletével, tagjai 

a község pedagógusai, a községből elszármazott lokálpatrióták, s a községben élő idős pa-

rasztemberek voltak. Az 1982 tavaszán induló tárgyi gyűjtés jelentős eredménnyel zárult: régi 

bútorokat, edényeket, használati eszközöket, szerszámokat és egyéb felszereléseket hoztak be 

az iskolába a lelkes gyerekek, továbbá régi pénzeket, birtokleveleket, iskolai értesítőket, füze-

teket, elemi iskolai tankönyveket, kalendáriumokat, bibliákat, stb. A gyűjtés kezdetén a cél 

csupán egy hajdani iskolai tanterem berendezése volt, aztán kiderült, hogy érdemes megosz-

tani a viszonylag nagy teret az iskola- és a községtörténet között. 

Az önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött megállapodást a 

mozgókönyvtári feladatok ellátására. A községi könyvtár az iskolakönyvtárral együtt műkö-

dik, heti 20 órában tart nyitva. A könyvtár közel négyezer kötetes állománnyal rendelkezik. 

Az önkormányzatoknál általában intézményesített formákon (fogadóóra, lakossági fó-

rum, közmeghallgatás, tájékoztatási kötelezettség, stb.) túl az Önkormányzat törekszik a la-

kossággal való minél közvetlenebb és intenzívebb kapcsolat kialakítására. A közszolgáltatás-

ok info-kommunikációs akadálymentesítése részben megoldott. Az önkormányzat saját hon-

lapot üzemeltet, ahol települést érintő friss hírek, információk érhetők el. A honlapon műkö-

dik e-ügyintézés, ahol érhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. Az 

idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatok-

kal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 

Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése: 

Nem készült kimutatás, hogy az idősek milyen arányban veszik igénybe az ingyenes szűrő-

vizsgálatokat. 

 

6.4. AZ IDŐSEKET, AZ ÉLETKORRAL JÁRÓ SAJÁTOS IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT CÉLZÓ 

PROGRAMOK A TELEPÜLÉSEN 

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

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 Nyugdíjas klub,  

2009 Nyugdíjas klub 

2010 Nyugdíjas klub, Bűnmegelőzési előadás 

2011 Nyugdíjas klub, bűnmegelőzési előadás 

2012 Nyugdíjas klub, bűnmegelőzési előadás 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A településen 2005-ben alapították a Nyugdíjas Klubot. Programjaik során rendszere-

sen klubdélutánt tartanak, kirándulásokat, színházlátogatást szerveznek, nyugdíjas találkozó-

kon, kulturális eseményeken vesznek részt. 

A közösségi élet előmozdítása érdekében az önkormányzat által és helyi civil szerve-

zetek által megrendezett kulturális események, rendezvények: Bor- és pálinkaverseny, Majá-

lis, Pünkösdi Néptáncfesztivál, Szüreti felvonulás, Idősek Napja, Falunap, Búcsú, Horváth 

Pista emléknap, Bográcsfesztivál, Keszi Maraton. 

Tiszakeszi közelében több bentlakásos idősotthon is működik (Nemesbikk, Tiszaújvá-

ros, Tiszavalk, Mezőkeresztes). A legközelebbi a 21 km-re fekvő Nemesbikk településen ta-

lálható Bhétel Református Szeretetotthon. Az ország egész területéről fogadják az idős embe-

reket. Cél az idősek otthonában elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, életminő-

ségük növelése. Bekerülés lehetősége a jogszabályokban foglaltak szerint. 

A Nemesbikki Református Szeretetott-

hont 1995-ben alapította meg a Magyarországi 

Református Egyház Zsinata. Az otthon három 

szinten, tetőtér-beépítéssel, felújítva, esztéti-

kus kivitelezéssel várja lakóit, jól felszerelt, 

építészeti megoldása korszerű. Az intézmény a 

bentlakásos ellátás keretein belül biztosítja az 

ellátást, ápolást-gondozást. A szeretetotthon 

56 férőhellyel rendelkezik egy-, illetve kétágyas szobákban. Összesen 40 lakószoba került 

berendezésre. Minden szobában van hideg-meleg vizes mosdókagyló, központi fűtés, szinten-

ként tágas társalgó. A folyosókról nemenként nyílnak a vizesblokkok. Nagy kert tartozik az 

otthonhoz, a gondozott udvart díszállatok (pulykák, pávák, galambok, vadkacsák, gyöngy-

tyúkok, fácánok) népesítik be. A kert termései befőzésre kerülnek, ez biztosítja a házias jelle-

gű étkezést. A lakók saját ruházatukat használják, de szükség esetén az intézmény pótolja az 

elhasználódott ruhaneműt. Az intézmény légköre testvéri, a vallásgyakorlás lehetősége szer-

vezett formában is biztosított. Gyógytornász, fodrász, pedikűrös látogatja az intézményt szol-

gáltatásaikkal. 

A mentálhigiénés ellátást, lelki gondozást lelkész, ill. a helyi gyülekezet lelkipásztora 

végzi, de az otthon jellegéből fakadóan minden munkatárs részt vesz a mentálhigiénés mun-

kában. Ez teszi lehetővé, hogy a mentálhigiénés ellátás nagyon személyre szabottan történ-

hessen, egyedi igényeket is figyelembe véve, az ápolás-gondozás folyamatába ágyazottan. 

Rendszeres orvosi ellátás heti négy órában biztosított, szakorvosi ellátás igény szerinti meg-
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szervezése is megtörténik. A foglalkoztatás szervezett, önkéntes alapú, a közösségi életben 

való aktív részvétel lehetősége biztosított (csigatészta-készítés, kerti munka, állatgondozás, 

konyhai segítés). Hétköznap reggelenként áhítat, keddenként bibliaóra, vasárnaponként isten-

tisztelet kerül megtartásra. Évente néhány alkalommal távolabbi kirándulásokat szerveznek, 

elsősorban a természeti és történelmi témák érdeklik a lakókat. Irodalmi kör is működik az 

otthonban. A húsvét, a karácsony az otthon minden tagjának közös ünnepe. 

 

6.5. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉ-

GEK MEGHATÁROZÁSA 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az idősek egészségügyi helyzete   
Helyi civil szervezetek, a védőnő és a körzeti or-
vos együttműködésében tájékoztató fórumok 
tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról 
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgás-

szervi, értelmi – képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadal-

mi életben való aktív részvétel során. 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köz-

tük a fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társa-

dalmi 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 ellá-

tórendszer kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil 

szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet 

vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő partne-

rei 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 lakó-

környezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek 

jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életé-

ben való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakulta-

tív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő em-

bert érint a világon. 

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az 

első állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi 

XCII. törvénnyel. Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan sze-

mély, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely szá-

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

egyenlő társadalmi szerepvállalását”. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de vala-

mennyi – a többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magya-
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rországon. Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, ismét más 

szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csopor-

tot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezet-

ben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a szóra-

kozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, 

szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. 

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. Az Európai Unióban e populáció 40%-

a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen 

amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80-85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt 

munkaerő-piaci körülmények között. 

A fogyatékos személyek körén belül: 

– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%  

– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.  

– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 

– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 

 

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 fogya-

tékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges szakma-

politikai 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 világos-

sá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős 
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anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nem-

csak 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 végre-

hajtása 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 érte-

ni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy 

szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyaté-

kos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájé-

koztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, 

hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglal-

ja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több. 

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymen-

tesítési 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-

jedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely alapján az esélyegyen-

lőségi 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 közszolgál-

tatásokig 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 hasz-

nálatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az Egyezményben foglaltak teljesí-
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tése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és siketvak emberek ún. nyelvi 

jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve működő ingyenes jelnyelvi tolmácsszolgálta-

tás jogi szabályozását is tartalmazza. Folyamatosan megjelenő pályázatok támogatják a kor-

mányzati és önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek köszönhetően évről 

évre több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. 

Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, progra-

mokkal, törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. Hatalmas 

anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek biztosítani a rá-

szorulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, támogatják a fo-

gyatékosok 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. 
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7.1. A TELEPÜLÉSEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK FŐBB JELLEMZŐI, SA-

JÁTOS PROBLÉMÁI 

Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2007  41 

2008  37 

2009  32 

2010  27 

2011 81  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles 

biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a 

munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek 

fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 

megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát 

lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív tá-

mogatásban részesíti. 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoz-

tatáshoz 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 vég-

zettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.) 

2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási 

járadéka nem állapítható meg. Az jogosult megváltozott munkaképességű személyek ellátása-

ira, akinek a rehabilitációs hatóság Komplex minősítése alapján az egészségi állapota 60%-os, 

vagy ennél kisebb mértékű, tehát legalább 40%-ban csökkent a munkaképessége. A megvál-

tozott munkaképességű személyek ellátása a rehabilitációs hatóság komplex minősítése kere-

tében két féle lehet: rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás. 
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2011-ben 81 megváltozott munkaképességű személyt – 40 férfi és 41 nő – tartottak 

nyilván a településen, ami igen magas szám. 

 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású intéz-
ményben 

civil fenntartású intézmény-
ben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 4 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Tiszakeszi község a szociális alapszolgáltatások közül a fogyatékosok nappali ellátását 

a Humánszolgáltató Központon keresztül biztosítja biztosítja. A fogyatékos személyek nappa-

li ellátására Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legközelebb a járásközpontban, Mezőcsáton 

nyílik lehetőség. 

A fogyatékosok nappali ellátása a Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulása fenntartá-

sában működő Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ keretein belül 2011-től mű-

ködő hatodik szociális alapellátás. A nappali intézmény három gondozási csoportban (24 fé-

rőhelyen) biztosítja az értelmi-, érzékszervi-, mozgásszervi- és halmozottan sérült fiatalok, 

felnőttek koruknak, állapotuknak és fogyatékosságuknak megfelelően a fizikai, egészségügyi 

ellátást, mentális gondozást, különösen az önálló életre nevelést, képességeik és készségeik 

fejlesztését, szinten tartását, foglalkoztatását. Az intézmény – az igénybevevők számára – 

egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozásokat szervez.  
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Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztve-
vők száma az alkalmazók szerinti megoszlásban 

 Közszférában 
foglalkozatott 

(pl. önkormányzat, kor-

mányhivatal, állami vagy 
önkormányzati fenntartá-

sú intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális foglalkoza-
tásban alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

0 0 0 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma 

0 0 0 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma 0 0 0 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma 0 0 0 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével 

Fogyatékos személyek a munkaügyi központokban kiválthatják az ún. rehabilitációs 

kártyát. A gazdasági szereplők a rehabilitációs hozzájárulásukat csökkenthetik vagy kiválthat-

ják fogyatékos személyek foglalkoztatásával. 

105. oldal A településen a BARBEN és a BENROSS Kft. rendelkezik akkreditációval és fog-

lalkoztatnak fogyatékos személyeket. 
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7.2. FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSA, 

KEDVEZMÉNYEI 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 

Pénzbeli ellátás 
Fogyatékos szemé-

lyek száma 

Időskorúak járadéka 0 

Aktív korúak ellátása 0 

Rendszeres szociális segély 0 

Lakásfenntartási támogatás 0 

Ápolási díj 0 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 0 

Természetbeni ellátás:  

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat javas-
latára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.  

nincs adat 

Közgyógyellátás. 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  fogyatékos 
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató le-
het.   

nincs adat 

Adósságkezelési szolgáltatás 0 

Energia felhasználási támogatás 0 

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások  

Fogyatékossági támogatás nincs adat 

Rokkantsági járadék nincs adat 

Személygépkocsi átalakítási támogatás nincs adat 

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

nincs adat 

Parkolási igazolvány nincs adat 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az ön-

kormányzat bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott. Nem nyilvántartott, hogy 

hányan élnek a tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Van-

nak olyan természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jöve-

delemhez kötöttek. 

A helyi önkormányzat nem tartja nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellá-

tásban 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 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

106 

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 statiszti-

kai kimutatással a fogyatékkal élőkről. (kor, nem, fogyatékosság típusa, iskolai végzettség 

stb.) 

 

7.3. A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ, KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSHEZ, INFORMÁCIÓHOZ 

ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉLET GYAKORLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS LEHETŐSÉGEI, AKA-

DÁLYMENTESÍTÉS 

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 biztosí-

tani 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 közszolgáltatás-

okhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

Akadálymentesítés 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk-
ciós 

hurok 

Tapint-
ható 
infor-
máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

oktatási 
intéz-

mények 

alapfok nem igen igen igen nem igen igen igen nem 

középfok - - - - - - - - - 

felsőfok - - - - - - - -- - 

Egész-
ségügyi 
intéz-
mények 

fekvőbeteg 
ellátás  

- - - - - - - - - 

járó beteg 
szakellátás 

- - - - - -- - - -- 

alapellátás nem igen igen igen nem igen igen igen nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

igen igen igen igen nem igen igen igen nem 

önkormányzati, közigazga-
tási intézmény 

nem igen igen igen nem igen igen igen nem 

igazságszolgáltatási, rend-
őrség, ügyészség 

- - - - - - - - - 
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szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

- - - - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk-
ciós 

hurok 

Tapint-
ható 
infor-
máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

nem igen nem igen nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

- - - - - - - - - 

Vasútállomás - - - - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Eb-

be 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 igazságszol-

gáltatói célokra fenntartott épületek vagy épületrészek. A mozgásukban akadályozottak, az 

idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport 

számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos szí-

nekkel készült táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső 

környezetben való tájékozódást elősegítő piktogramok, feliratok. 

Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti szem-

pontjainak vizsgálatára. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek komplex akadály-

mentesítése megoldott. 

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése részben megoldott. Az 

önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol települést érintő friss hírek, információk is elér-

hetők. A honlapon működik e-ügyintézés, így elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szük-

séges dokumentumok. 
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7.4. KÖVETKEZTETÉSEK: PROBLÉMÁK BEAZONOSÍTÁSA, FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉ-

GEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincs pontos kimutatás a fogyatékkal élőkről  
 

Adatbázis készítése a fogyatékkal élőkről. Nem, 
iskolai végzettség, fogyatékosság típusa, stb. 

A közszolgáltatások info-kommunikációs aka-
dálymentesítése részben megoldott  

Pályázati források keresése info-

kommunikációs akadálymentesítés megoldá-

sára 
 

 

 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

109 

8. HELYI PARTNERSÉG, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL SZERVE-

ZETEK ÉS FOR-PROFIT SZEREPLŐK TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁSA 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alap-

programról. Ezzel elismerte a szervezetek működései feltételeihez források biztosításának 

szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil szer-

vezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

A településnek mozgalmas a társadalmi élete, számos program áll az érdeklődők ren-

delkezésére egész évben. A település lakói közel 10 egyesületet, alapítványt és szövetséget 

hoztak létre, amelyek keretet adnak a társadalmi életnek. Jelentős szervező erő a kultúra, a 

sport, az oktatás és a vallás a városban, így a kulturális, sport valamint vallási célú és tevé-

kenységű civil szervezetek integrálják a település társadalmát, és segítséget nyújtanak a fiata-

lok tehetséggondozásában és a felnőtt lakosság kulturális tevékenységének támogatásában. 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Képviselőtestülete elismeri és támogatja a telepü-

lésen működő polgárok önszerveződő közösségei által kifejtett azon tevékenységeket, amely-

nek során segítséget nyújtanak az önkormányzati feladatok megvalósításához, különösen a 

település fejlesztése, szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása terén, elősegítve a lakos-

ság művelődését, oktatását, sportolását, a szabadidő tartalmas eltöltését, az életminőség javí-

tását. 
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Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt civil szervezetek 

TEVÉKENYSÉG 
CIVIL SZERVEZET 

NEVE 
TEVÉKENYSÉGI 

KÖR 

örökségvédelem, 
kulturális hagyomá-

nyok ápolása, kultúra 
közvetítés 

Harsányi György Lajos Kul-
turális Alapítvány 

A településen élt Harsányi György Lajos 
festőművész életének alkotó művészeté-
nek és falutörténeti munkásságának bemu-
tatása, annak megismertetése, emlékének 
méltó ápolása, utókor számára történő 
népszerűsítése, kiállítások és egyéb ren-
dezések szervezése érdekében pénzfor-
rások gyűjtése, pályázati pénzforrások 
elnyerése, a község művészeti hagyomá-
nyának ápolása, ezen célkitűzések megva-
lósulásának elősegítése és támogatása. 

Pap József Faluszépítő 
Egyesület 

 

oktatás-nevelés 

Korszerű Tiszakeszi Iskolá-
ért Alapítvány 

A tiszakeszi általános iskolában az oktatás 
korszerűsítésének, hatékonyságát szolgáló 
tárgyi feltételek biztosítása A tanulók tudá-
sának a bővítéséhez, elmélyítéséhez 
szükséges eszközök, felszerelések be-
szerzése, finanszírozása. A tanulás haté-
konyságát elősegítő nevelési, oktatási és 
leképzési folyamatok anyagi támogatása. 
Az alapítvány támogatja a tiszakeszi álta-
lános iskolában szerkesztett iskolaújság és 
más gyermek-kiadványok megvalósítását, 
illetve finanszírozását. 

Lórántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Iskola Alapítvány 

Tiszakeszi községben a református iskola 
létrehozásához és működéséhez szüksé-
ges anyagi alapok megteremtése. 

Szemünk Fénye Alapítvány 
a Tiszakeszi Óvodáért 

A tiszakeszi óvodai nevelés korszerűsíté-
sét, hatékonyságát szolgáló tárgyi feltéte-
lek biztosítása. A nevelést, oktatást előse-
gítő képzési folyamatok anyagi támogatá-
sa. A gyermekek értelmi fejlődéséhez és 
nevelésükhöz szükséges eszközök, felsze-
relések beszerzése, biztosítása. Egészsé-
ges életmódra nevelés biztosítása. 

sport 

Tiszakeszi Községi és Üzemi 
Sportegyesület 

Községi és Üzemi Sportegyesület keretei 
között többféle sportolási lehetőség közül 
válogathatnak a sportolni vágyók, mint 
például labdarúgás, kosárlabda, asztalite-
nisz, és sakk. 

Százdi Sporthorgász Egye-
sület 

 

közrend, közbizton-
ság támogatása 

Tiszakeszi Polgárőr Egyesü-
let 

A bűncselekmények megelőzése, a va-
gyonvédelem érdekében önkéntes tevé-
kenységet kifejtő lakosok összefogása, 
rendszeres működésük szervezeti össze-
hangolása. 
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a célcsoport életfel-
tételeinek jobbítása 
érdekében humán, 

mentálhigiénés, szo-
ciális, rehabilitációs 

jellegű szolgáltatások 

Nyugdíjas Klub 

Az egyesület célja: nyugdíjasok életkörül-
ményeinek felmérése, kapcsolat tartása az 
önkormányzat képviselő-testületével, kap-
csolat felvétele más nyugdíjas szerveze-
tekkel, rendszeres klubnapok szervezése, 
dalkör működtetése, magyarországi kirán-
dulások szervezése. 

Tiszakeszi Roma Közhasznú 
Egyesület 

Az egyesület célja, hogy megszervezze 
Tiszakeszi cigány közösség közművelődé-
si, kulturális, szociális, kisebbségi érdek-
képviseletét oktatási, foglakoztatási, mű-
vészeti, egészségügyi és szociális prog-
ramok elindításával, illetve ilyen progra-
mokhoz való csatlakozással. 

Forrás: www.helyicivil.hu, www.tiszakeszi.hu 

http://www.helyicivil.hu/
http://www.tiszakeszi.hu/
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9. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 

 

A helyi esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat, az egyházak és telepü-

lésen 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 eset-

leges hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a kép-

viselő testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzet-

elemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esély-

egyenlőségi programot felül kell vizsgálni. A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítá-

sáért a jegyző felel. 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

ajánlott esélyegyenlőségi szakértő bevonása. 
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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI 

TERVE (HEP IT) 

IV. INTÉZKEDÉSI TERV 

Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelés-

ben felvetett problémákra megoldást nyújtanak. 

Az intézkedési terv a település területén élő hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik szá-

mára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 

beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kom-

penzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  

Bár az egyenlő bánásmód megsértése más hátrányos védett csoportok esetében is megfigyel-

hető 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 tényezői-

nek javítása, valamint a diszkrimináció csökkentése; (rövidítés: foglalkoztatás.)  

3. Az elégtelen lakhatási körülmények, a szegregációval veszélyeztetett lakóterület felszámo-

lása, integrált vagy a környezeti normáknak megfelelő minőségű lakókörnyezet kialakítása; 

(rövidítés: lakhatás)  

4. Az egészség előfeltételeinek biztosítása mellett a prevenciós és a szűrőprogramokon törté-

nő 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 alultápláltsá-

gának csökkentése; (rövidítés: eü,szoc)  
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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 döntéshozata-

lában, 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)  

Az intézkedési terv esélyegyenlőségi területenként mutatja be a támogató intézkedéseket, 

azok céljait, elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforráso-

kat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét.  

Az intézkedésekhez a célok hozzárendelésére a fenti sorszámokon és rövidítéseken keresztül 

kerül sor.  
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B/ A erőforrások és az ütemezés pontos meghatározását nehezítő körülmények  

Az esélyegyenlőségi intézkedések felelőseinek-, továbbá azok megvalósításához szükséges 

humán erőforrások pontos meghatározása - a 2013. januárjától életbe lépő, az önkormányzat 

és a közoktatási intézmények működésére jelentős változást gyakorló jogszabályok végett - a 

dokumentum készítésének időpontjában még nem kivitelezhető egyértelműen.  

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi források alapvetően az Európai Unió által hazánknak 

nyújtott fejlesztési források felhasználására épülő pályázati mechanizmuson keresztül bizto-

sítható.  

A 2007-2013-as pénzügyi tervezési szakasz a végéhez közeledik, az esélyegyenlőségi intéz-

kedések megvalósítását legfőképpen támogató ÉAOP és TÁMOP források nagy része már 

felhasználásra került, újabb pályázati kiírások e ciklusban már csak minimális számban várha-

tóak, a 2014-2017 közötti pénzügyi tervezési szakasz előkészítésének folyamata zajlik, még 

nem ismert, hogy mely esélyegyenlőségi területek fognak prioritást élvezni. E források elér-

hetőségét biztosító pályázati kiírásokra 2014 második felében kerül sor várhatóan, így e pá-

lyázatok útján megvalósítható fejlesztések megkezdésére leghamarabb 2015.-ben kerülhet sor.  

Mindezekre tekintettel az intézkedési tervben foglalt fejlesztések közül 2013-ban és 2014-ben 

a szükséges adathiányok pótlására és a hiányzó, de az célcsoportok esélyegyenlőségének biz-

tosításéhoz nélkülözhetetlen programok elkészítése, meglévő programok kiegészítése, felül-

vizsgálata tevékenységek elvégzésére kerülhet sor leginkább. 
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1. A HEP IT RÉSZLETEI  

A HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő 
fiatalok és a munkanélküliek folyamato-
san emelkedő száma. 

Az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok 
szervezése a civil szervezetek segítségé-
vel  
Új szakmák elsajátítása 
Munkavilágába való visszavezetés-
tréningek 

Magas a szakképzetlen munkanélküliek 
száma 
Alacsony státuszú emberek 
integrációja, foglakoztathatóság javítása 
 

 

Mélyszegénységben élők és romák 
munkaerő-piaci helyzetének javítása  
Általános iskolát be nem fejezettek 
számára felnőttoktatás 
Szakképzetlenek számára szakképzés, 
eladható szakmákban 
Kombinált oktatási-foglalkoztatási 
programok, 
Nők foglalkoztathatóságának javítására: 
gyermekmegőrzést biztosító oktatási 
foglalkoztatási programok. 
Munkaerő-piaci programok, beruházá-
sok során az alacsony státuszú, főként 
telepi lakosok bevonása, foglalkoztatása 

 

Mélyszegénységben élők egészségügyi 
állapotának javítása 
Az önkormányzat rendszeresen nem 
gyűjt és értékel adatokat arra vonatko-
zóan, hogy az általa működtetett, vagy 
felügyelt közszolgáltatásokhoz való hoz-
záférés mennyire biztosított a települé-
sen élő hátrányos helyzetű csoportok 
számára. 

Széleskörű szakmai együttműködés 
megvalósítása a szakmai szervezetek 
között, valamint a szervezetek és fenn-
tartóik között, annak érdekében, hogy a 
szolgáltatások a védett 
tulajdonságú csoportokba tartozó em-
berek szükségleteinek megfelelően el-
érhetőek legyenek. 

Nincs szegregátum-térkép, adatbázis 

Szegregátumokban élő népesség adat-
bázisának elkészítése, szegregátum-
térkép (kor, nem, iskolázottság, foglal-
koztatottság, lakhatási körülmény stb) 

Alacsony státuszú emberek 
lakhatási szegregációja 

Szegregátumokban élő népesség kon-
centrációjának csökkentése 
Telep-rehabilitáció vagy telepfelszámo-
lás 
(jelenleg nem beazonosítható melyik 
szegregátum esetében melyik a releváns 
beavatkozás) 
Oktatási, képzési és közösségfejlesztési 
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elemeket is tartalmazó komplex 
programok 

 

Hiányos infrastruktúra a 
szegregátumokban, illetve alacsony kom-
fort-fokozatú lakások, főként a 
szegregátumokban 

Alacsony, komfort nélküli lakások 
megszüntetése, életveszélyes otthonok 
kiváltása. 
Beruházási projektek foglalkoztatási 
programmal egybekötve 
Az uniós fejlesztéseknél elvárt komplex 
megközelítés, miszerint egy települést 
úgy lehet fejleszteni ÚMFT-ből, ha a 
szegregátumokra az pozitív hatással 
van, integráltan valósul meg. 

 

Két általános iskola között a HH/HHH 
arány nem kiegyenlített. 

Beiskolázás: célzott programok, felvilá-
gosítás a szülők részére 

Széchenyi István Általános Iskola: 
 

Tanórán kívüli programok biztosítása 
Iskolán kívüli segítő programokban az 
iskola nem vesz részt. 

Tanórán kívüli programokban való rész-
vétel biztosítása (erdei iskola, nyári tá-
bor). Alapítványok, pályázati források 
keresése. 
Útravaló, Arany János programba való 
bekapcsolódás. Pályázatok beadása 

Lemorzsolódás, magántanulói és a 250 
óránál többet hiányzók aránya megha-
ladja az országos átlagot 
Továbbtanulási mutatók javítása 

Kompetencia alapú oktatás folyatása. 
Pedagógusok módszertani képzettségé-
nek bővítése, Iskolán kívüli segítő prog-
ramokba bekapcsolódni. Tanórán kívüli 
programok bővítése 
IPR kiépítése 

Kompetencia mérés eredményei messze 
elmaradnak az országos átlagtól. 
 

Fejlesztési terv kidolgozása, fejlesztések 
elindítása.  
Kompetencia alapú oktatás folytatása. 
Pedagógusok módszertani képzettségé-
nek bővítése. 

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 
 

HH/HHH tanulók magas száma, IPR beve-
zetése 

 
 

Az iskolai HH/HHH arány indokolja 
(54,3% és 21,4%) az IPR bevezetését 

Kompetencia mérés eredményei elma-
radnak az országos átlagtól 

Kompetencia alapú oktatás folytatása 
IPR bevezetése 
Pedagógusok módszertani képzettségé-
nek bővítése 
 

Nők 

Alacsony a nők részvétele a gazdasági és 
politikai döntéshozatali pozíciókban 

Programok a lányok majdani közéleti 
szerepvállalásának elősegítése érde-
kében. 
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A település nem rendelkezik kimutatá-
sokkal a férfiak és nők bérezését illetően. 

 

Kimutatás készítése: 
az önkormányzatnál és intézményeinél 
dolgozók bére, keresete nem, korcso-
port, beosztás, szakma vagy végzettség 
szerint, majd ennek alapján munkakör-, 
munkabér-elemzés készítése. 

A nők szükségleteinek teljes körű feltá-
ráshoz és elismertetéséhez nincs megfe-
lelően felkészült, gender-szakértelemmel 
is rendelkező kompetencia, kapacitás. 

Az önkormányzat támogatja, elvárja, 
előírja az önkormányzati fenntartású 
intézményektől megfelelő számú mun-
katárs gender képzésen való részvételét.  
 

Idősek 

Az idősek egészségügyi helyzete  Helyi civil szervezetek, a védőnő és a 
körzeti orvos együttműködésében tájé-
koztató fórumok tartása a szűrővizsgá-
latok fontosságáról 

Fogyatékkal 
élők 

Nincs pontos kimutatás a fogyatékkal 
élőkről 

Adatbázis készítése a fogyatékkal élők-
ről. Nem, iskolai végzettség, fogyatékos-
ság típusa,  

A közszolgáltatások info-kommunikációs 
akadálymentesítése részben megoldott  

Pályázati források keresése info-
kommunikációs akadálymentesítés 
megoldására 
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2. A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy mély-
szegény-
ségben élők 

Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő 
fiatalok és a munkanélküliek folyamatosan 

emelkedő száma. 

Munkaügyi Központ 
Tiszakeszi Önkormányzat  

Alacsony státuszú emberek 
integrációja, foglakoztathatóság javítása 

 

Önkormányzat, CNÖ, Képző intézmé-
nyek, Civil szervezetek 
Munkaügyi Hivatal Kirendeltsége 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés 
Mélyszegénységben élők egészségügyi álla-
potának javítása 

Egészségügyi intézmények 
Tiszakeszi Önkormányzata 

Nincs szegregátum-térkép, adatbázis 
Önkormányzat, CNÖ, 

Alacsony státuszú emberek 
lakhatási szegregációja 

Tiszakeszi Önkormányzata, CNÖ 

Hiányos infrastruktúra a 
szegregátumokban, illetve alacsony kom-
fort-fokozatú lakások, főként a 
szegregátumokban 

Tiszakeszi Önkormányzata, CNÖ 

Két általános iskola között a HH/HHH arány 
nem kiegyenlített. 

Közoktatási intézmények vezetői, 
fenntartók 

Széchenyi István Általános Iskola: 

Iskolai eredményességi mutatók javítása:  
Kompetencia mérés eredményei 
Tanórán kívüli és az iskolán kívüli segítő 
programok 
Lemorzsolódás, továbbtanulási mutatók 
javítása 

Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapít-
vány 
KLIK, Iskolaigazgató, pedagógusok, 
CNÖ, Civil szervezetek 

Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 

Iskolai eredményességi mutatók javítása:  
Kompetencia mérés eredményei 
IPR bevezetése 

Lórándfi Zsuzsanna Református Iskola 
Alapítvány 
Iskolaigazgató, pedagógusok, Civil 
szervezetek 

Nők 

Alacsony a nők részvétele a gazdasági és 
politikai döntéshozatali pozíciókban 

Tiszakeszi Önkormányzata 
Pap József Faluszépítő Egyesület  

 
A település nem rendelkezik kimutatások-
kal a férfiak és nők bérezését illetően. 
 

Tiszakeszi Önkormányzata 
Pap József Faluszépítő Egyesület  

 

 

A nők szükségleteinek teljes körű feltárás-
hoz és elismertetéséhez nincs megfelelően 
felkészült, gender-szakértelemmel is ren-
delkező kompetencia, kapacitás. 

Tiszakeszi Önkormányzata 
Pap József Faluszépítő Egyesület  
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Idősek 
Az idősek egészségügyi helyzete Nyugdíjas Klub  

Tiszakeszi Önkormányzata 
 

Fogyatékkal 
élők 

Nincs pontos kimutatás a fogyatékkal élők-
ről 

Tiszakeszi Önkormányzata 
 

 
A közszolgáltatások info-kommunikációs 
akadálymentesítése részben megoldott 

Tiszakeszi Önkormányzata 
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Jövőképünk 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzat legfontosabb célja a település lakóinak jólétének, biztonsá-

gának 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 működte-

tését, 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 krízis-

helyzetbe kerülőkre kiemelt figyelmet fordítunk. 

Különös figyelemmel kísérjük a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét, a munkavállalásának 

elősegítését, a középületek komplex akadálymentesítését. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 

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

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az elhelyezkedni nem tudó pályakezdő fiatalok és az elhelyezkedni nem tudók 
folyamatosan emelkedő száma  

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

A célcsoport munkába állásának segítése 
Rövid távú cél: Programok, képzések előkészítése (adatbázis készítése, hiányos-
ságok, igények feltérképezése Munkaügyi Központtal, , képző intézményekkel 
való kapcsolattartás)  
A célcsoport tájékoztatása – szakképzésre irányítás 
Középtávú cél: Programok, képzések szervezése helyi és térségi szinten - szemé-
lyes kompetenciák fejlesztése 
Hosszú távú cél: Személyes kompetenciák fejlesztése 
Újabb szakmák megszerzése, Visszavezetés a munka világába 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
szervezése a civil szervezetek segítségével  
2. Visszavezetés a munka világába 
3. Személyes kompetenciák fejlesztése, munkatapasztalat szerzése  
4. Új szakmák elsajátítása  
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Résztvevők és 
felelős 

Pályakezdő fiatalok és az elhelyezkedni nem tudók 
Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016. november 
 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

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 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: Érdektelenség. Sikertelen pályázat 
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség 

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: 
Alacsony státuszú emberek integrációja, foglakoztathatóság javítása 
 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Mélyszegénységben élők és romák munkaerő-piaci helyzetének javítása  
Munkanélküliek több, mint 50 %-a 8 általános iskolai végzettséggel ren-
delkezik. 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

A célcsoport munkába állásának segítése 
Rövid távú cél: Programok, képzések előkészítése (adatbázis készítése, hiányos-
ságok, igények feltérképezése Munkaügyi Központtal, , képző intézményekkel 
való kapcsolattartás)  
A célcsoport tájékoztatása – szakképzésre irányítás 
Középtávú cél: Programok, képzések szervezése helyi és térségi szinten – Kom-
binált oktatási programok 
Hosszú távú cél: Piacképes szakmák megszerzése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Általános iskolát be nem fejezettek számára felnőttoktatás  
 szervezése a civil szervezetek segítségével  
2. Szakképzetlenek számára szakképzés, eladható szakmákban 
Kombinált oktatási-foglalkoztatási programok, 
3. Piacképes szakmaszerzés 
 

Résztvevők és 
felelős 

Alacsony státuszú emberek 
Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016. november 
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Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

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 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: Érdektelenség. Sikertelen pályázat 
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség 

Szükséges erőforrások Önerő, pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: 
Prevenció, rendszeres egészségügyi szűrés az egészség megőrzése érdekében  

 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik adatokkal arról, hogy az ingyenes egészségügyi ellá-
tást a mélyszegénységben élők milyen arányban veszi igénybe  
 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

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 szakmai 
szervezetek között, valamint a szervezetek és fenntartóik között, annak érdeké-
ben, hogy a szolgáltatások a védett tulajdonságú csoportokba tartozó emberek 
szükségleteinek megfelelően elérhetőek legyenek. 
Középtávú cél: 
Felvilágosító munka - prevenciós és a szűrőprogramokon történő részvételi 
arány növelése, 
Hosszú távú célkitűzés: A célcsoport az egészségügyi és szociális ellátórendszer-
ét 15%-al magasabb arányban veszik igénybe 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Célzott beavatkozások az egészségügyi és szociális ellátórendszerek igénybe-
vétele érdekében; 
2. Ellátásfejlesztés (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, védőnők, orvosi ellátás)  

Résztvevők és 
felelős 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 
Mélyszegénységben élők 

Partnerek Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 
 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
 Felvilágosító, nevelő programok száma/év 

 Programokon a résztvevők száma/év 
 Célzott beavatkozások száma/év 

Dokumentáltság: Jelenléti ív, szórólap, programtervek 
Forrása: önerő és pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
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Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Sikertelen pályázat  
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség 

Szükséges erőforrás-
ok 

Humánerőforrás 
A finanszírozási források biztosítása pályázással 
 

 

 

Intézkedés címe: Szegregátum-térkép 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs szegregátum-térképe a településnek 

Az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal a szegregátumban élőkrők 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

Szegregátumokban élő népesség adatbázisának elkészítése, szegregátum-térkép 
( kor, nem, iskolázottság, foglalkoztatottság, lakhatási körülmény stb) 
 
Rövid távú cél: A település elkészíti a szegregátum-térképét és az adatbázisát 
Középtávú cél: Az adatbázis aktualizálása 
 
Hosszú távú célkitűzés: Az adatbázis aktualizálása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Szegregátumokban élő népesség adatbázisának elkészítése, szegregátum-
térkép ( kor, nem, iskolázottság, foglalkoztatottság, lakhatási körülmény stb) 
2. Az adatbázis folyamatos frissítése  

Résztvevők és 
felelős 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 
 

Partnerek CNÖ, Tiszakeszi Roma Közhasznú Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 
 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
 Szegregátum-térkép és adatbázis elkészítése 

 Folyamatos frissítés 
Dokumentáltság: Szegregátum-térkép, adatbázis 
Forrása: önerő  
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Érdektelenség 
Kockázat csökkentése:  Humánerőforrás biztosítása 

Szükséges erőforrás-
ok 

Humánerőforrás 
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Intézkedés címe: 
Alacsony státuszú emberek lakhatási szegregációja 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a KSH adatai szerint két szegregátum található 
A lakosság 2,8-3,2%-a él e területeken, többnyire alacsony státuszú embe-
rek 
 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

Szegregátumokban élő népesség koncentrációjának csökkentése 
Rövid távú cél:  
A szegregátumokban élő népesség lakhatási adatbázisának elkészítése 

Középtávú cél: Oktatási, képzési és közösségfejlesztési elemeket is tartalmazó 
komplex programok a telep-rehabilitáció (felszámolás) érdekében 
Pályázati forrás keresése, pályázat beadása 
Hosszú távú célkitűzés: A szegregált területen élők koncentrációjának csökken-
tése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Adatbázis elkészítése   
2. Oktatási, képzési és közösségfejlesztési elemeket is tartalmazó komplex prog-
ramok a telep-rehabilitáció (felszámolás) érdekében 

Résztvevők és 
felelős 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 
Szegregátumban élők 

Partnerek CNÖ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 
 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
A szegregált területen élők koncentrációjának csökkentése  
Dokumentáltság: programokon való résztvevők száma/év 
Forrása: önerő és pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Sikertelen pályázat és felvilágosító munka 
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség 

Szükséges erőforrás-
ok 

Humánerőforrás 
A finanszírozási források biztosítása pályázással 
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Intézkedés címe: 
Alacsony komfortfokozatú lakások a szegregátumokban 

 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szegregátumokban alacsony státuszú emberek élnek. Az itt élők 72-75 %-a 
általános iskolai végzettséggel rendelkezik. Magas az aktív korúak, 76-77 % rend-
szeres jövedelemmel sem rendelkezik. 
 
 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

Beruházási projektek foglalkoztatási programmal egybekötve 
 
Rövid távú cél: Beruházási projektek keresése 
Középtávú cél: 
Pályázati forrás keresése, pályázat beadása 
Hosszú távú célkitűzés: Alacsony, komfort nélküli lakások megszüntetése, élet-
veszélyes otthonok kiváltása.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati forrás keresése  
2. A projekt megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 
Mélyszegénységben élők 

Partnerek CNÖ, Tiszakeszi Roma Közhasznú Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 
 

Eredményességi mu-
tatók és annak do-
kumentáltsága, forrá-
sa 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
 Sikeres pályázat benyújtása 

 Alacsony, komfort nélküli lakások megszüntetése, életveszélyes ottho-
nok kiváltása.  

Dokumentáltság: pályázati tervdokumentáció 
Forrása: önerő és pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Sikertelen pályázat és felvilágosító munka 
Kockázat csökkentése: Újabb pályázási lehetőség 

Szükséges erőforrás-
ok 

Humánerőforrás 
A finanszírozási források biztosítása pályázással 
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Intézkedés címe: 
A helyi oktatásszervezésből (szegregált iskola fenntartása) fakadó oktatási 

szegregáció 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen működő két általános iskola HH/HHH tanulói aránya nem kiegyen-

lített. A református iskolában a tanulók 21,4%, addig a KLIK által fenntartott 

iskolában 76,8%-a HHH státuszú. 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-

tásban 

Az oktatási szegregáció megszüntetése 

 
Rövidtávú célkitűzés: Közoktatási Megállapodás a HH, HHH tanulók felvételé-

ről. Fórumok szervezése az iskolahasználók, partnerek részére 
Középtávú célkitűzés: Iskolai szolgáltatások fejlesztése. Az IPR folyamatos 

kiépítése, Programok szervezése az előítéletek oldása érdekében 
Pedagógusok módszertani képzése 
Hosszú távú célkitűzés: Az oktatási szegregáció megszüntetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Közoktatási megállapodás a HH/HHH arány kiegyenlítése céljából 
2. IPR kiépítése, a református iskolában a bevezetése 
3. Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartók 
iskolavezetők 

Partnerek 
Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány 
Lórándfi Zsuzsanna Református Iskola Alapítvány 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 

Előítéletesség oldása 

Dokumentáltsága: Programokon résztvevők száma/év, IPR pályázat 
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: A programok és az IPR iránti érdektelenség, Sikertelen IPR pályázat 

Kockázat csökkentése:  

A programok látogatottsága, előítéletek oldása   

Szükséges erőforrások 
Humánerőforrás 
Pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: Széchenyi István Általános Iskola: 
Hátránykompenzáció, esélyegyenlőség biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Tanórán kívüli programok biztosítása 

Iskolán kívüli segítő programokban az iskola nem vesz részt. 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-

tásban 

Hátránykompenzáció, a HH/HHH tanulók iskolai sikeressége 

 
Rövidtávú célkitűzés: Iskolai szolgáltatások fejlesztése   
Középtávú célkitűzés: Pályázati források keresése a nyári tábor és az erdei isko-

lai részvétel a HH/HHH tanulók részére   
Bekapcsolódni az iskolán kívüli segítő programokba 
Hosszú távú célkitűzés: HHH tanulók iskolai sikeressége 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

128 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati források keresése, sikeres pályázat 
2. A projekt megvalósítása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartó 
intézményvezető 

Partnerek 
Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 

HHH tanulók iskolai sikeressége 

Dokumentáltsága: Pályázati dokumentáció. Programokon való résztvevők szá-

ma/év 
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: A programok iránti érdektelenség, Sikertelen IPR pályázat 

Kockázat csökkentése:  

A programok látogatottsága, sikeres pályázat   

Szükséges erőforrások 
Humánerőforrás 
Pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: 
Széchenyi István Általános Iskola: 
Iskolai eredményességi mutatók javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az évfolyam ismétlők (3,2%), magántanulók (2,4%) és a 250 óránál többet mu-

lasztók (3,7%) aránya jóval meghaladja az országos átlagot 
Továbbtanulási mutatók: a továbbtanulók 80%-a szakiskolában folytatja tanulmá-

nyait. 
Célok - 

Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-

tásban 

Az oktatási szegregáció megszüntetése  
Rövidtávú célkitűzés: Iskolai szolgáltatások bővítése. 
Középtávú célkitűzés: Az IPR folyamatos kiépítése  
Pedagógusok módszertani képzése 
Hosszú távú célkitűzés: Iskolai eredményességi mutatók javulása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Tanórán kívüli programok bővítése, Bekapcsolódás az iskolán kívüli segítő 

programokba (Útravaló, Arany János)- sikeres pályázat 
2. IPR kiépítése,  
3. Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartó  
intézményvezetők 

Partnerek 
Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016. december 
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Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 

Javul az iskola eredményességi mutatója 

Dokumentáltsága: Programokon résztvevők száma/év, IPR pályázat 
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: A programok és az IPR iránti érdektelenség, Sikertelen IPR és Útrava-

ló pályázat 

Kockázat csökkentése:  

A programok látogatottsága, sikeres pályázat   

Szükséges erőforrások 
Humánerőforrás 
Pályázati forrás 

 

 

Intézkedés címe: 
Széchenyi István Általános Iskola: 

Kompetencia mérés eredményei 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A kompetencia mérés eredményei messze elmaradnak az országos átlagtól 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

A kompetencia mérés eredményei közelítsék meg az országos átlagot. 
Rövidtávú célkitűzés: Kompetencia alapú oktatás folytatása 
Cselekvési Terv készítése szakértő bevonásával 
Középtávú célkitűzés: Fejlesztések beindítása 
Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 
Hosszú távú célkitűzés: A kompetencia mérés eredményei javuló tendenciát 

mutat 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Cselekvési Terv készítése szakértő igénybevételével 
2. Fejlesztések elindítása  
3. Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartó  
intézményvezető 

Partnerek 
Korszerű Tiszakeszi Iskoláért Alapítvány 
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 

Javul az iskola kompetencia mérés eredményei 

Dokumentáltsága: Cselekvési terv, fejlesztésben résztvevő tanulók/év 
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: Nem készül el a Cselekvési Terv 

Kockázat csökkentése:  

Sikeres fejlesztések   

Szükséges erőforrások 
Humánerőforrás 
Pályázati forrás 
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Intézkedés címe: 
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 
A HHH tanulók esélyegyenlőségének biztosítása  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas az iskolában a HH/HHH arány  (54,3% és 21,4%) 

 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszútávú 
időegységekre bon-

tásban 

A HHH gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása 
 
Rövidtávú célkitűzés: Az iskolai IPR bevezetésének előkészítése 

Középtávú célkitűzés: Az iskolai IPR bevezetése pályázat beadása 
Hosszú távú célkitűzés: Az iskolai IPR kiépítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Tájékoztató fórumok az iskolahasználók számára  
Az IPR, mint az esélyegyenlőség egyik lehetséges programja 
2. Az IPR bevezetése, hátránykompenzáció az esélyegyenlőség érdekében 
 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartó 
intézményvezető 

Partnerek Lórántffy Zsuzsanna Református Iskola Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 
Az IPR programok megvalósítása során a HHH gyermekek sikeressége 
Dokumentáltsága: Résztvevők száma/év 
Forrása: Humánerőforrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: Sikertelen pályázat, a program iránti érdektelenség 
Kockázat csökkentése:  
A programok látogatottsága, sikeres pályázat 

Szükséges erőforrások 
Pályázati forrás  
Humánerőforrás 

 

 

Intézkedés címe: 
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 

Kompetencia mérés eredményei 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A kompetencia mérés eredményei elmaradnak az országos átlagtól 

Célok - 
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

A kompetencia mérés eredményei közelítsék meg az országos átlagot. 
Rövidtávú célkitűzés: Kompetencia alapú oktatás folytatása 
Cselekvési Terv készítése szakértő bevonásával 
Középtávú célkitűzés: Fejlesztések beindítása 
Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 
Hosszú távú célkitűzés: A kompetencia mérés eredményei javuló tendenciát 

mutat 
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Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Cselekvési Terv készítése szakértő igénybevételével 
2. Fejlesztések elindítása  
3. Pedagógusok módszertani képzettségének bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Fenntartó  
intézményvezető 

Partnerek Lórántffy Zsuzsanna Református Iskola Alapítvány  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2016. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: 

Javul az iskola kompetencia mérés eredményei 

Dokumentáltsága: Cselekvési terv, fejlesztésben résztvevő tanulók/év 
Forrása: Humánerőforrás, Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-

közei 

Kockázat: Nem készül el a Cselekvési Terv 

Kockázat csökkentése:  

Sikeres fejlesztések   

Szükséges erőforrások 
Humánerőforrás 
Pályázati forrás 
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Intézkedés címe: 
A nők részvétele a gazdasági és politikai döntéshozatalban. 
Segítő programok nők számára, korszerű ismeretek megszerzését célzó 
képzések 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Alacsony a nők részvétele a gazdasági és politikai döntéshozatali pozíci-

ókban 

Célok -  
Általános megfogalma-
zás és rövid-, közép- és 
hosszú távú időegysé-
gekre bontásban 

A férfiak és nők arányának egyenletes eloszlása a gazdasági és politikai döntés-
hozatali pozíciókban  
Rövidtávú cél: Adatbázis készítése adatok elemzése 
Középtávú cél: A nők közéleti szerepvállalásának segítése 
Hosszú távú cél: A nők 20%-kal magasabb arányban vesznek részt a közéleti 
pozíciókban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1. Adatgyűjtés és elemzés a településen működő intézmények és gazdálkodó 
szervezetek munkaerő-politikájáról, különös tekintettel a nők és férfiak helyzeté-
re. 
2. Programok a lányok majdani közéleti szerepvállalásának elősegítése érdeké-
ben 
 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek 
Pap József Faluszépítő Egyesület  

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Programok, képzések száma/év 
Dokumentáltsága: Éves munkaterve, Meghívók, fotók jelenléti ívek, Beszámolók 
Forrás: Pályázati forrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Nem kerülnek bevonásra a közéletben 
Kockázat csökkentésének eszközei: Sikeres projektek, a nők száma évről-évre 
növekszik  
 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Egyenlő bérezés a nemek tekintetében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nem rendelkezik kimutatásokkal a férfiak és nők bérezését illetően. 
 

Célok -  
Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-
tásban 

Egyenlő bérezés a nemek tekintetében  
Rövidtávú cél: Kimutatás készítés a nemek bérezése szempontjából 
Középtávú cél: A nők felzárkóztatása a férfiak bérezéséhez   
Hosszú távú cél: A nők és a férfiak tekintetében azonos munkáért, azonos bére-
zés   
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-
talma) pontokba 
szedve 

1 Kimutatás készítése 
az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete nem, korcso-
port, beosztás, szakma vagy végzettség szerint, majd ennek alapján munkakör-, 
munkabér-elemzés készítése. 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett célcsoport 
Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek 
Pap József Faluszépítő Egyesület  
Intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Munkabérelemzés 
Dokumentáltsága: Kimutatás, statisztika 
Forrás: humánerőforrás 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Nem készül el a munkabérelemzés 
Kockázat csökkentésének eszközei: Igény a nők munkabérének rendezésére 
 

Szükséges erőforrások humánerőforrás 
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Intézkedés címe: 
Az önkormányzat és a közszolgáltató intézmények gender-szakértelemmel is 

rendelkező kompetenciájának, kapacitásának fejlesztése, bővítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A nők szükségleteinek teljes körű feltáráshoz és elismertetéséhez nincs megfele-

lően felkészült, gender-szakértelemmel is rendelkező munkatárs 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

A hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatal-

ban és a közügyek irányításában, ezek tervezésében, megvalósításában és 

értékelésében  

Rövidtávú cél: Gender-szakértelemmel is rendelkező kompetencia, kapacitás 

feltérképezése 
Középtávú cél: Képzések szervezése intézményenként 1-2 fő részvételével 
Hosszú távú cél: az önkormányzat és intézményei alkalmaznak Gender-

szakértelemmel rendelkező munkatársat 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

1. Az önkormányzat támogatja, elvárja, előírja az önkormányzati fenntartású in-

tézményektől megfelelő számú munkatárs gender képzésen való részvételét.  

2. A nemek társadalmi helyzetére érzékenyített szakember(ek) alkalmazása, a 

nemek eltérő szükségleteit figyelembe vevő (pl. nők elleni erőszak áldozatait 

segítő) szolgáltatások biztosítása. 

Résztvevők és 

felelős 

Képzésen résztvevők 
Tiszakeszi Község Önkormányzata 
 

Partnerek 
Intézményvezetők 

 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
2017. december 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Az önkormányzat és intézményei alkalmaznak Gender-szakértelemmel rendelke-

ző munkatársat  

Dokumentáltsága: képzésen részt vettek száma  

Forrás: Humánerőforrás,  pénzügyi, feltételek biztosítása pályázással 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: Érdektelenség a lehetőségek iránt, sikertelen pályázat 
Kockázat csökkentésének eszközei: Tájékoztatás a lehetőségekről, sikeres pá-

lyázat 

Szükséges erőfor-

rások 
A humán, pénzügyi, technikai feltételek biztosítása pályázással 
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Intézkedés címe: Az idősek egészségügyi állapota 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idősek egészségi állapotának felmérése, szűrővizsgálatok népszerűsíté-

se.  

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és 

hosszútávú időegy-

ségekre bontásban 

Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport minél magasabb 

arányba vegye igénybe 

Rövidtávú cél: Kimutatás készítése az idős egészségügyi szűrővizsgálat-

okon való részvételéről. 

Középtávú cél: Civil szervezetekkel, egészségügyi szektorral karöltve 

tájékoztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról- 

Hosszú távú cél. Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport 

minél magasabb arányba veszi igénybe.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

Helyi civil szervezetek, a védőnő és a házi orvos együttműködésében tájé-

koztató fórumok tartása a szűrővizsgálatok fontosságáról 

Résztvevők és 

felelős 

Az érintett célcsoport 

Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, védőnői hálózat, házi orvos 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
2014. március 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Az egészségügyi szűrővizsgálatokat az érintett célcsoport többsége igény-

be veszi. 

Dokumentáltsága: Nyilvántartás, szórólapok, jelenléti ív, statisztika 

Forrás: Az intézkedés megvalósításához a Polgármesteri Hivatal személy-

zete biztosított. 

Fenntarthatóság: Folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: Érdektelenség , nem készül el az adatbázis 

Kockázat csökkentésének eszközei: Humánerőforrás biztosítása 

Szükséges erőfor-

rások 

Az intézkedés megvalósításához a Polgármesteri Hivatal személyzete biz-

tosított. 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élők adatbázisának elkészítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs kimutatás a településen a fogyatékkal élőkről 

 

Célok -  

Általános megfo-

galmazás és rövid-, 

közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Pontos kimutatás készítése a célcsoportról 
Rövid távú cél: A célcsoport feltérképezése együttműködve az egészségügy, 

Civil szervezetekkel 
Középtávú cél: Adatbázis készítése a fogyatékkal élőkről. Nem, iskolai 

végzettség, fogyatékosság típusa, foglalkoztatás, egészségi állapot, jöve-

delmi helyzet stb. 
Hosszú távú cél: Adatbázis folyamatos frissítése  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 

szedve 

1. A célcsoport felkutatása 

2. Adatbázis elkészítése 
3. Az adatbázis folyamatos frissítése 

Résztvevők és 

felelős 
A csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők  
Tiszakeszi Község Önkormányzata 

Partnerek Civil szervezetek, Egészségügyi dolgozók 

Határidő(k) pontok-

ba szedve 
2016. december 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), vala-

mint fenntarthatósá-

ga 

Fogyatékkal élők nyilvántartása 

Dokumentáltsága: Adatbázis 
Forrása: humánerőforrás 
Fenntarthatósága: Folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: nem készül el az adatbázis 
Kockázat csökkentésének eszközei: humánerőforrás bővítése 

Szükséges erőfor-

rások 

Humánerőforrás, egészségügyi szakemberek 
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Intézkedés címe: 
A fogyatékkal élők a közintézményeken belüli tájékozódásának teljes körű 
biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nem biztosított a közintézményeken belüli tájékozódás valamennyi fogyatékos-
sággal rendelkező személy számára  

 
Célok - 

Általános megfogal-
mazás és rövid-, kö-
zép- és hosszú távú 
időegységekre bon-

tásban 

A közösségi közlekedéshez, információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés bizto-
sítása 
Az intézmények akadálymentesítése, a közlekedés biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tar-

talma) pontokba 
szedve 

1. Adatgyűjtés, igényfelmérés, 
2. Tervezés 
3. Kivitelezés 

Résztvevők és 
felelős 

A célcsoport 
Tiszakeszi Község Önkormányzata  
 

Partnerek 
Polgármesteri Hivatal, Közintézmények 

 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 

Eredményességi mu-
tatók és annak doku-
mentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosz-
szútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Komplex akadálymentesített közintézmények számának növekedése/év  
Dokumentálása: Kivitelezés dokumentumai 
Forrás: Pályázati források 
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alap-
ján 

Kockázatok  
és csökkentésük esz-
közei 

Kockázat: Forráshiány, 
Kockázat csökkentésének eszközei: Pályázatfigyelés  

Szükséges erőforrások A humán, pénzügyi, technikai feltételek biztosítása pályázással 
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3. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE – ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZAT 

 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intéz-

kedés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje 

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézke-

dés megvaló-

sításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

A 
mélyszegénységben 
élő fiatalok, elhe-
lyezkedni nem tu-
dók, alacsony státu-
szú) munkaerő-piaci 
helyzetének javítása  
 

Az elhelyezkedni 
nem tudó pálya-
kezdő fiatalok és az 
elhelyezkedni nem 
tudók száma fo-
lyamatosan emel-
kedik  
 

2.  
a foglalkoztatás-
hoz való hozzá-
férés esélyének 
mobilitási, in-
formációs és 
egyéb tényezői-
nek javítása, 
valamint a diszk-
rimináció csök-
kentése  

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

A célcsoport az átmenetet 
megkönnyítő képzéshez, 
továbbképzéshez, progra-
mokhoz való hozzáférésük 
biztosítása  
Új szakmák elsajátítása  
Személyes kompetenciák 
fejlesztése,  
Visszavezetés a munkavilágá-
ba 

Munkaügyi 
Központ  

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata 

2015. 
decem-
ber 

Programokon, 
képzésen, részt 
vevők száma/év  
 

Pénzügyi 
források 
biztosítása 
pályázással  
  
  

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartható-
sági szem-
pontok alap-
ján  
 

2 

Elhelyezkedni nem 
tudó szakképzetlen 
munkanélküliek 
munkaerő piaci 
helyzetének javítása 

Az elhelyezkedni 
nem tudó szakkép-
zetlen munkanél-
küliek száma fo-
lyamatosan emel-
kedik  
 

2.  
a foglalkoztatás-
hoz való hozzá-
férés esélyének 
mobilitási, in-
formációs és 
egyéb tényezői-
nek javítása 

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Mélyszegénységben élők és 
romák munkaerő-piaci helyzeté-
nek javítása  
Általános iskolát be nem fejezet-
tek számára felnőttoktatás 
Szakképzetlenek számára szak-
képzés, eladható szakmákban 
Kombinált oktatási-foglalkoztatási 

programok, Nők foglalkoztatha-
tóságának javítására: gyer-
mekmegőrzést biztosító oktatá-
si foglalkoztatási programok. 
Munkaerő-piaci programok, 
beruházások 
során az alacsony státuszú, főként 
telepi lakosok bevonása, foglal-
koztatása 

 

Munkaügyi 
Központ  

Tiszakeszi 
Község Önkor-
mányzata 

2015. 
decem-
ber 

Programokon, 
képzésen, részt 
vevők száma/év  
 

Pénzügyi forrá-
sok biztosítása 
pályázással  
  
  

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartható-
sági szempont-
ok alapján  
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intéz-

kedés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje 

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézke-

dés megvaló-

sításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

3 
Romák foglakoztat-
hatóságának javítása 
 

Nem alkalmaznak 
romákat az 
önkormányzatnál 
és 
Intézményeiben 
romákat 

2.  
a foglalkoztatás-
hoz való hozzá-
férés esélyének 
mobilitási, in-
formációs és 
egyéb tényezői-
nek javítása, 
valamint a diszk-
rimináció csök-
kentése 

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
Tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Beindítandó az érettségizett, 
diplomás romák beilleszkedé-
sét befogadó gyakorlatot 
kialakító roma ösztöndíjrend-
szer. 
Az önkormányzatnak töre-
kednie kell arra, hogy a köz-
munkák és közhasznú munkák 
során értékteremtő közmun-
ka lehetőséget biztosítson a 
roma munkanélküliek számá-
ra is. A közmunkák kialakítá-
sánál előnyben kell részesíteni 
a hiányzó helyi szolgáltatások 
kialakításához szükséges 
humán kapacitás megterem-
tését, mint pl.: családi napközi 

 helyi foglalkoztatási 
információs pont 

létrehozása, 

 roma pedagógiai asszisz-
tensek 

alkalmazása, 

 helyi civil szervezetek 
szakmai 

kapacitásainak fejlesztése 
 
 
 

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata, 
Intézmények 

2015. 
decem-
ber 

A részt vevők 
száma/év 
 
A társadalmi 
érzékenység és 
szemlélet fej-
lesztése 
érdekében 
megvalósuló 
befogadó jó 
gyakorlatok  

Pénzügyi 
források 
biztosítása 
pályázással  
  
  

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartható-
sági szem-
pontok alap-
ján  
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intéz-

kedés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje 

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézke-

dés megvaló-

sításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

4 

A mélyszegénység-
ben élők hozzáféré-
sének támogatása az 
egészségügyi-, és 
szociális ellátórend-
szerhez  
 

Az ingyenes egés-
zségügyi ellátást 
igénybevevőkről 
nincs kimutatás. A 
hozzáférésük az 
egészségügyi-, és 
szociális ellátó-
rendszerhez bizto-
sított. 
 

 
1. e.ü. 
Az egészség 
előfeltételeinek 
biztosítása mel-
lett a prevenciós 
és a szűrőprog-
ramokon történő 
részvételi arány 
növelése, a 
kiszűrtek egyéni 
esetkezelése,;  

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program 
tervezete 
 

Adatbázis készítése a szűrő-
vizsgálatokon résztvevőkről 
 
Egészségügyi vizsgálatok, 
prevenciós szűrővizsgálata- 
népszerűsítése.  
 
 
 
 
 
 

Családsegítő 
és Gyermekjó-
léti Szolgálat , 
 
 

2014. 
decem-
ber 
 

Célzott beavat-
kozások száma 

 
 
Humánerő-
forrás, 
helyi szociális 
szakemberek 

Folyamatos 
tevékenység 

5 

Szegregátum-térkép 
készítése 

Nincs 
Szegregátum-
térképe a telepü-
lésnek 

Pontos kimuta-
tás a 
szegregátumban 
élőkről 

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
Tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Készüljön a település egész 
területére kiterjedő, helyszíni 
adatgyűjtésre épülő 
szegregátum-térkép, amely a 
szegregátumok mellett a 
szegregáció által kiemelten 
veszélyeztetett, népesség 
által sűrűn lakott területekre 
is kiterjed 
 
 
 
 
 
 
 

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata, 
Civil szerveze-
tek, CNÖ 

2014. 
decem-
ber 
 

Szegregátum-
térkép 

Humánerő-
forrás, 
 

Folyamatos 
tevékenység 
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 A B C D E F G H I J 

Intézke-
dés 

sorszá-
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetései-
ben feltárt esély-
egyenlőségi prob-

léma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb straté-
giai doku-

mentumokka
l 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az in-
tézkedé
s meg-
valósí-

tásának 
határ-
ideje 

Az intézkedés 
eredményessé-
gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósítá-
sához szüksé-

ges erőfor-
rások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményei-
nek fenntart-

hatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

6 

Alacsony státuszú 
emberek lakhatási 
szegregációja 
(telep) 

KSH adatai szerint 
két szegregált 
területe van a 
településnek 

Szegregátumokb
an élő népesség 
koncentrációjá-
nak csökkentése 
 

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
Tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Szegregátumokban élő né-
pesség koncentrációjának 
csökkentése 
Telep-rehabilitáció vagy telep-
felszámolás 
(jelenleg nem beazonosítható 
melyik szegregátum esetében 
melyik a releváns 
beavatkozás) Oktatási, képzé-
si és közösségfejlesztési 
elemeket is tartalmazó komp-
lex programok 

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata 

2017. 
decem-
ber 

Szegregátumokba
n élő népesség 
koncentrációjának 
csökkentése 
Növekedne a 
lakosság érzé-
kenysége a védett  
tulajdonságú 
csoportokba 
tartozók problé-
mái, speciális 
szükségletei iránt. 
Megismernék 
élethelyzetüket, a 
teljes élethez és 
integrációhoz 
kapcsolódó szük-
ségleteiket, a 
kulturális külön-
bözőségben, 
sokszínűségben 
rejlő együttmű-

ködési lehetősé-
geket 
 
 
 
 
 
 
 

Beruházási 
projektek 
(ÉMOP, 
Leader), 
közmunka 
program és 
lakossági 
önerő, 
SZMM-OFA 
telepeken 
élők 
programja 

Folyamatos 
tevékenység 
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 A B C D E F G H I J 

Intézke-
dés 

sorszá-
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetései-
ben feltárt esély-
egyenlőségi prob-

léma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb straté-
giai doku-

mentumokka
l 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az in-
tézkedé
s meg-
valósí-

tásának 
határ-
ideje 

Az intézkedés 
eredményessé-
gét mérő indi-

kátor(ok) 

Az intézke-
dés megva-
lósításához 
szükséges 

erőforrások  
(humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az intézke-
dés ered-

ményeinek 
fenntartha-

tósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

7 

Hiányos infrastruktú-
ra, illetve alacsony 
komfort-fokozatú 
lakások, főként a 
szegregátumokban 
 

Magas a 
szegregátumokban 
az alacsony kom-
fortfokozatú laká-
sok száma 

Növekedne az 
elégedettség a 
szegregátumban 
élő lakosság 
körben. Nagyobb 
foglalkoztaottság
i 
hajlandóság 
jellemezné az 
ott élőket. 

Tiszakeszi 
Gazdasági 
Program   
Tervezete 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Alacsony, komfort nélküli 
lakások megszüntetése. 
Beruházási projektek foglal-
koztatási programmal egybe-
kötve 
Az uniós fejlesztéseknél elvárt 
komplex megközelítés, misze-
rint egy települést úgy lehet 
fejleszteni ÚMFT-ből, ha a 
szegregátumokra az pozitív 
hatással van, integráltan 

valósul meg. 

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata 

2017. 
decem-
ber 

Alacsony kom-
fortnélküli lakások 
komfortfokozatá-
nak javítása/év 

Pénzügyi 
források 
biztosítása 
pályázással  
Beruházási 
projektek 
(ÉMOP, 
Leader), 
közmunka 
program és 
lakossági 
önerő, 
SZMM-OFA 

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartha-
tósági szem-
pontok 
alapján  
 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Az óvodáskorúak 
esélyegyenlőségé-
nek biztosítása 

Magas az óvodá-
ban a HH/HHH 
arány  
(75 és 38,9%) 
 

1. oktatás 
Az óvodáskorú 
HHH gyerekek 
esélyegyenlősé-
gének biztosítása 
 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Óvodai IPR bevezetése 
Az óvoda erősségeinek nép-
szerűsítése  
 
Közös programok az óvoda-
használókkal, civil szerveze-
tekkel 
 
 

 
Óvodavezető, 
Tiszakeszi 
Önkormányzat 

2014. 
szep-
tember 

Sikeres IPR 
pályázat/év 
HHH gyermekek 
esélyegyenlősé-
gének biztosítá-
sa 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

143 

 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokk

al  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az 

intézke-

dés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés ered-

ményeinek 

fenntartha-

tósága  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

2 

A helyi oktatásszer-
vezésből (szegregált 
iskola fenntartása) 
fakadó oktatási 
szegregáció 

A településen 
működő két általá-
nos iskola HH/HHH 
tanulói aránya nem 
kiegyenlített. A 
református iskolá-
ban a tanulók 
21,4%, addig a KLIK 
által fenntartott 
iskolában 76,8%-a 
HHH státuszú. 

1. oktatás 
Legyen az esély 
egyenlő  
Az oktatási 
szegregáció 
megszüntetése 
 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Közoktatási Megállapodás a 
HH, HHH tanulók felvételéről. 
Fórumok szervezése az isko-
lahasználók, partnerek részé-
re  
Közös programok, tájékozta-
tók a HH/HHH tanulók és a 
szüleik részvételével  
Iskolai szolgáltatások fejlesz-
tése. Az IPR folyamatos kiépí-
tése, a református iskolába 
bevezetése. Programok szer-
vezése az előítéletek oldása 
érdekében 
Pedagógusok módszertani 
képzése 

Intézményve-
zetők, fenn-
tartók 

2016. 
decem-
ber 

Beiratkozott 
iskolás/év 

Humánerő-
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 

3 

Széchenyi István 
Általános Iskola: 
Hátránykompenzá-
ció, esélyegyenlőség 
biztosítása 
 

Tanórán kívüli 
programok biztosí-
tása 
Iskolán kívüli segítő 
programokban az 
iskola nem vesz 
részt 

1. oktatás 
HHH gyerekek 
esélyegyenlősé-
gének biztosítá-
sa 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Pályázati források keresése  
HH/HHH tanulók részére  -
nyári tábor és az erdei iskola 
biztosítása 
Bekapcsolódás az Útravaló és 
az Arany János Programokba. 
Sikeres pályázatok 
Mentortanári hálózat működ-
tetése 
 
 
 

Intézményve-
zető, fenntar-
tó 

2016. 
decem-
ber 

Programokban 
résztvevők 
száma/év 
Pályázatokban 
résztvevők 
száma/év 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedés-

sel elérni kívánt 

cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az 

intézke-

dés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés ered-

ményeinek 

fenntartha-

tósága  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

4 

Széchenyi István 
Általános Iskola: 
Iskolai eredményes-
ségi mutatók javítása 

Az évfolyam ismét-
lők (3,2%), magán-
tanulók (2,4%) és a 
250 óránál többet 
mulasztók (3,7%) 
aránya jóval meg-
haladja az országos 
átlagot 
Továbbtanulási 
mutatók: a tovább-
tanulók 80%-a 
szakiskolában 
folytatja tanulmá-
nyait. 

Iskolai eredmé-
nyességi muta-
tók javítása 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Tanórán kívüli programok 
bővítése, 
Bekapcsolódás az iskolán 
kívüli segítő programokba 
(Útravaló, Arany János)- 
sikeres pályázat 
IPR kiépítése,  
Pedagógusok módszertani 
képzettségének bővítése 
Kompetencia alapú oktatás 
folytatása 

Intézményve-
zető, fenntar-
tó 

2016. 
decem-
ber 

Javul az iskola 
eredményességi 
mutatója 
Programokban 
résztvevők 
száma/év 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 

5 

Széchenyi István 
Általános Iskola: 
Kompetencia mérés 
eredményei 

A kompetencia 
mérés eredményei 
messze elmaradnak 
az országos átlagtól 

Kompetencia 
mérés eredmé-
nyei meghalad-
ják az országos 
átlagot. 
A HH/HHH 
tanulói átlag és 
az iskolai átlag 
között 25%-nál 
nagyobb eltérés 
nem lesz. 
 
 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Cselekvési Terv készítése 
szakértő bevonásával 
Fejlesztések elindítása 
 
IPR kiépítése,  
Pedagógusok módszertani 
képzettségének bővítése 
Kompetencia alapú oktatás 
folytatása 

Intézményve-
zető, fenntar-
tó 

2016. 
decem-
ber 

Cselekvési Terv 
alapján a fej-
lesztésekben 
részt vevők 
száma/év 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedés-

sel elérni kívánt 

cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az 

intézke-

dés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés ered-

ményeinek 

fenntartha-

tósága  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

6 
Lorántffy Zsuzsanna 
Református Általá-
nos Iskola 
A HHH tanulók 
esélyegyenlőségének 
biztosítása 

Magas az iskolában 
a HH/HHH arány  
(54,3% és 21,4%) 
 

Az esélyegyenlő-
ség biztosítása, 
IPR bevezetése 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

IPR bevezetésének előkészíté-
se, törvényességi megfelelés 
IPR pályázat 
A program megvalósítása 

Intézményve-
zető 
Fenntartó 

2014. 
szep-
tember 

Pályázatban 
résztvevők 
száma/év 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 

7 

Lorántffy Zsuzsanna 
Református Általá-
nos Iskola: 
Kompetencia mérés 
eredményei 

A kompetencia 
mérés eredményei 
elmaradnak az 
országos átlagtól 

Kompetencia 
mérés eredmé-
nyei meghalad-
ják az országos 
átlagot. 
A HH/HHH 
tanulói átlag és 
az iskolai átlag 
között 25%-nál 
nagyobb eltérés 
nem lesz. 
 
 
 
 
 
 
 

Közoktatási 
Esélyegyenlő-
ségi Intézke-
dési Terv 
Mezőcsáti 
Kistérség 
Esélyegyenlő-
ségi Terve 

Cselekvési Terv készítése 
szakértő bevonásával 
Fejlesztések elindítása 
 
IPR kiépítése,  
Pedagógusok módszertani 
képzettségének bővítése 
Kompetencia alapú oktatás 
folytatása 

Intézményve-
zető, fenntar-
tó 

2016. 
decem-
ber 

Cselekvési Terv 
alapján a fej-
lesztésekben 
részt vevők 
száma/év 

Humánerő-
forrás 
Pályázati 
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedés-

sel elérni kívánt 

cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az 

intézke-

dés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés ered-

ményeinek 

fenntartha-

tósága  

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

 

A nők részvétele a 
gazdasági és politikai 
döntéshozatalban. 
 

Alacsony a nők 
részvétele a gazda-
sági és politikai 
döntéshozatali 
pozíciókban 

2. 
A foglalkozta-
táshoz való 
hozzáférés 
esélyének mobi-
litási, informáci-
ós és egyéb 
tényezőinek 
javítása, vala-
mint a diszkri-
mináció csök-
kentése 
6.  
a közösségi 
viszonyok, a 
helyi közélet 
fejlesztése 

Tiszakeszi 
Község Gaz-
dasági Prog-
ram tervezete 
 

Segítő programok a nők szá-
mára, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó képzések 

 

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata 
Intézményve-
zetők 

2015. 
decem-

ber 

A nők részvéte-
le a gazdasági 
és politikai 
döntéshozatal-
ban/év 

Humánerő-
forrás 

Folyamatos 
tevékenység 

2 

Egyenlőtlen bérezés, 
foglalkoztatási szeg-
regáció, megelőzése  

Egyenlőtlen bére-
zés, foglalkoztatási 
szegregáció elkerü-
lése  

2.  
foglalkoztatás-
hoz való hozzá-
férés esélyének 
mobilitási, in-
formációs és 
egyéb tényezői-
nek javítása, 
valamint a diszk-
rimináció csök-
kentése;  

 
Község Gaz-
dasági Prog-
ram tervezete 
 
Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzatá-
nak költség-
vetési kon-
cepciója 

Az önkormányzatnál és in-
tézményeinél kimutatás a 
dolgozók bére, keresete nem, 
korcsoport, beosztás, szakma 
vagy végzettség szerint, majd 
ennek alapján munkakör - 
munkabér-elemzés készítése 
évente.  

Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzata 
 
Intézmények 2017. 

decem-
ber 

Egyenlőtlen 
bérezésben 
részesülő nők 
száma  

A feltételek 
adottak  

évente 
felülvizsgálat  
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sorszá-

ma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedés-

sel elérni kívánt 

cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb straté-

giai doku-

mentumokka

l  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az 

intézke-

dés 

megva-

lósítá-

sának 

határ-

ideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés ered-

ményeinek 

fenntartha-

tósága  

III. A nők esélyegyenlősége 

3 

Az önkormányzat és 
a közszolgáltató 
intézmények gender-
szakértelemmel is 
rendelkező kompe-
tenciájának, kapaci-
tásának fejlesztése, 
bővítése  

A nők szükségletei-
nek teljes körű 
feltáráshoz és 
elismertetéséhez 
nincs megfelelően 
felkészült, gender-
szakértelemmel is 
rendelkező kompe-
tencia, kapacitás.  

 
8. 
A hátrányos 
helyzetű csopor-
tok tagjai rész-
vételének előse-
gítése a döntés-
hozatalban és a 
közügyek irányí-
tásában, ezek 
tervezésében, 
megvalósításá-
ban és 
értékelésében;  
  

Tiszakeszi 
Gazdasági  
Program 
Tervezete 
kiegészítve 
 
Tiszakeszi 
Község Ön-
kormányzatá-
nak költség-
vetési kon-
cepciója 

Az önkormányzat támogatja, 
elvárja, előírja az önkormány-
zati fenntartású intézmények-
től megfelelő számú munka-
társ gender képzésen való 
részvételét.  
A nemek társadalmi helyzeté-
re érzékenyített szakem-
ber(ek) alkalmazása, a nemek 
eltérő szükségleteit figyelem-
be vevő (pl. nők elleni erőszak 
áldozatait segítő) szolgáltatá-
sok biztosítása.  

Tiszakeszi 
Község  Ön-
kormányzata 
 
Intézményve-
zetők 
 
 

2017 
decem-
ber  

képzésen részt 
vettek száma  

A humán, 
pénzügyi, 
feltételek 
biztosítása 
pályázással  

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartha-
tósági szem-
pontok 
alapján  
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma  

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése  

A helyzetelemzés 

következtetései-

ben feltárt esély-

egyenlőségi prob-

léma megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb 

stratégiai doku-

mentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartha-

tósága  

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Egészségügyi 

szűréseken való 

részvételi arány 

Nincs kimutatás 

arról, hogy az 

egészségügyi szű-

rővizsgálatokon az 

idős korosztály 

milyen arányban 

vesz részt. 

3. 

Az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon 

növekedjen a rész-

vételi arány. 

Tiszakeszi Gazda-
sági  
Program Tervezete 

 

 

Helyi civil szervezetek, a 

védőnő és a körzeti orvos 

együttműködésében 

tájékoztató fórumok 

tartása a szűrővizsgálatok 

fontosságáról. 

 

 

 

 

 

Tiszakeszi Község 

 Önkormányzata 

2014.márciu

s. 

Az egészség-

ügyi szűrővizs-

gálatokon a 

részvételi arány/ 

év 

Az intézke-

dés megva-

lósításához a 

Polgármeste-

ri Hivatal 

személyzete 

biztosított. 

Az egészség-

ügyi szűrő-

vizsgálato-

kon a részvé-

teli arány/ év 
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 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

száma  

Az intézkedés 

címe, megneve-

zése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt esélyegyen-

lőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés össz-

hangja egyéb 

stratégiai doku-

mentumokkal  

Az intézkedés tartalma  Az intézkedés 

felelőse  

Az intézke-

dés megva-

lósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé-

gét mérő indi-

kátor(ok)  

Az intézke-

dés megva-

lósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézke-

dés eredmé-

nyeinek 

fenntartha-

tósága  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal élők 
kimutatásának 

elkészítése 

A település nem 
rendelkezik kimu-
tatással a fogya-
tékkal élőkről 

Adatbázis elkészíté-
se;  

Tiszakeszi Gazdasá-
gi Program Terve-
zete 

A célcsoport felkutatása 
Adatbázis készítése 
 

Tiszakeszi Község 
Önkormányzata 
 

2016 de-
cember  

Adatbázis  
Humánerő-
forrás  

Évente 
frissített 
adatbázis  

5 

Intézmények 
akadálymentesí-

tése 

A közintézmények 
komplex akadály-
mentesítése nem 
100%-os  

5.  
A közlekedéshez, 
információhoz való 
egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosí-
tása;  

Tiszakeszi Község 
Önkormányzatának 
költségvetési kon-
cepciója 

Pályázati lehetőségek 
keresése, pályázatok 
beadása és megvalósítá-
sa 

Tiszakeszi Község 
Önkormányzata 
 

2017. de-
cember 

Akadálymente-
sített épületek 
számának növe-
kedése 

A humán, 
pénzügyi, 
technikai 
feltételek 
biztosítása 
pályázással 
 

A pályázatok 
által elvárt 
fenntartha-
tósági szem-
pontok 
alapján 
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4. MEGVALÓSÍTÁS 

 

4.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőr-

zi, 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 elfoga-

dását 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 esélyegyenlő-

ségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzé-

sére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő be-

építésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és 

működtet.  

A fentiekkel kívánják biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön mara-

déktalanul megvalósuljanak. 

4.2 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 eset-

leges 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 kép-

viselő-testületi döntésre 
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 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. 

 

 
 

Fogyatékkal 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó mun-

kacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok veze-
tői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 



TISZAKESZI KÖZSÉG HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

153 

5. 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 felelő-

seinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

6. NYILVÁNOSSÁG 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdeké-

ben nyilvános fórumot hívunk össze.  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosság-

ra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mi-

hamarabbi összehívása.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatják a program megvalósí-

tásában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségvi-

selőit, 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 önkor-

mányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívják a figyelmet az 

önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítik kiadványaikba, a tole-

rancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszenek megértet-

ni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

7. 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 sok-

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői min-

den ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtá-

sához.  

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhá-

rításáról intézkedni  

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

nek összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkor-

mányzat 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 be-

fogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlő-

séggel 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 irányító-

inak. 

- 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 szerep-

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

lési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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8. ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS 

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

lat 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, kiegészítésé-

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

A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javasla-

tot 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 megte-

szi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következménye-

inek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás kö-

vetkezik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hoz-

zá a kitűzött célok megvalósításához. 
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9. 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 határoza-

tával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Tiszakeszi, 2013. szeptember        Aláírás 

 

 

 

Tiszakeszi Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

Tiszakeszi, 2013…………   Tiszakeszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

 

 

 

Tiszakeszi, 2013. …………….   Pap József Faluszépítő Egyesület  

 

Tiszakeszi, 2013. …………….   Nyugdíjas Klub 
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 1. sz. melléklet 

HEP elkészítési jegyzék
4
 

 

 
 

 

                                                 
4
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
5
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

6
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
7
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 

NÉV5 HEP részei6 Aláírás7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Tiszakeszi 

Roma Nemze-

tiségi Önkor-

mányzat 
 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Pap József 

Faluszépítő 

Egyesület  

 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Nyugdíjas 

Klub 

 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  
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