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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 
Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség c. fejezetének XV. cikke kimondja:  

(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és 

a fogyatékkal élőket. 

 

Az Alaptörvény rendelkezéseivel összhangban, az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség 

Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv) 31. § (1) bekezdése 

kimondja, hogy: „… a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: 

települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.”  

 

 A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. Elkészítésének szempontjait, az 

esélyegyenlőségi területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok 

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

rendelet tartalmazza.  

 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata összhangban az Ebktv-vel, a helyi esélyegyenlőségi 

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

Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 

2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel a Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A helyzetelemzés során feltárt akadályok komplex 

kezelése érdekében kell a beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az 

esetleges változtatásokra.  

 

A program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és 

elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten 

védett csoportokra, a gyermekekre, a romákra és mélyszegénységben élőkre, nőkre, az idősekre és 

a fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is.  

 

Az esélyegyenlőség biztosítása mind állami, mind önkormányzati szinten kiemelt feladat. 

 

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának kitűzött célja, hogy a település lakói számára 

elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, biztosítsa a hátrányos helyzetű lakosok, gyerekek, nők, 

idősek a romák, a mélyszegénységben és fogyatékkal élők esélyegyenlősségét minden területen.     
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Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 
 

SZENTISTVÁN 

Szent István öröksége: nevünkben az egyik legnagyobb értékünk, hiszen 

határon innen és határon túl is egyedülálló módon csak a mi településünk viseli 

toldatok nélkül államalapító királyunk nevét.  

 

 
 

Szentistván alapító tagja a Szent Király Szövetségnek, amelynek soros rendezvényein részt vesz.  

2022. augusztus 7-én, Szentkirályon találkoztak a Szent Király Szövetség képviselői, 2023. 

augusztus 11-13-ig pedig a településünk lesz a rendezvény házigazdája. A találkozó keretében 

                                                      
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési 
stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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megrendezésre fog kerülni a korábbiakban rendkívül nagy népszerűségnek örvendő matyó 

lakodalom. 

Nagy felelősség ennek az örökségnek a tiszteletben tartása, továbbadása.  

A Szent Király Intelmei közül a X. A Kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről 

Kéri, megparancsolja fiának, hogy gyakorolja a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, 

az alázatosságot, a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és szemérmességet.  

A Nagyközség a Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, a Bükk hegység és az Alföld 

találkozásánál, a Borsodi Mezőség nyugati határán helyezkedik el. A három „matyó” település 

egyike. Területe 5129 hektár. Megközelíthető az M3-as autópályáról vagy a 3-as főúton 

Mezőkövesdnél délre letérve.  
 

 
 
 

A község határában a régészek 5-6000 éves leleteket is találtak, melyek itt élő emberekre (dákokra, 

szarmatákra) utalnak. A mondabeli Csörsz árok nyomai is fellelhetők.  

A településen Ernye bán fia, István nádor 1315 környékén Szent István tiszteletére építtet itt 

templomot.  

Első írásos említése 1333-ból ismert, a pápai tizedlajstromban maradt fenn. A községet is 

temploma védőszentjéről nevezték el, 1396-ban Senth Isthuán alakban volt ismeretes. A XVI. és a 

XVII. században a törökdúlás miatt teljesen elpusztult, ezért pusztafaluként említi egy dézsma 

összeírási jegyzék.    

A török uralom után csak 1695 táján népesült be újra a püspökség más területéről idehozott 

lakókkal.  

Lakói a XX. század első felében megélhetésük érdekében summásként, napszámosként bejárták az 

országot, eljutottak külföldre is.  

 

Az itt élők „matyó”-nak vallják magukat. A matyó népművészet magas színvonalra fejlődött a 

kézimunkákban és a hímzésben. 
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2014. évben a Nemzeti Művelődési Intézet „Újra öltünk, örökítünk” programjában való részvétel 

során a szentistváni „vizitke” mintát megismertük. Ez a minta egyszerűbb, könnyebben 

megtanulható és jól illeszthető használati tárgyak, lakástextíliák, táskák stb. díszítésére. 
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A római katolikus templom barokk stílusban épült 1754-ben. 

  
 

A templom tetőfelújítása 2018 nyarán megtörtént. 

 

 

A főoltár barokk, a mellékoltár rokokó stílusú, falát Takács István festőművész freskói díszítik. 
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A település mezőgazdasági jellegű, fejlett infrastruktúrával - víz, szennyvíz, villany, gáz, telefon, 

kábel tv hálózattal rendelkezik.  A meglévő közintézmények, kereskedelemi egységek jól 

szolgálják az itt élőket.   

A településen 3 csoportos óvoda, 8 évfolyamos általános iskola működik, valamint nagy 

örömünkre szolgál, hogy 2021 szeptemberében megnyitotta kapuit településünk bölcsődéje is. A 

település közművelődési, közösségi életét a SZKULTINFO Nonprofit Kft szervezi, több civil 

szervezet közreműködésével. 

Jelentősebb gazdálkodó szervezet a Szentistváni Mezőgazdasági Zrt., Kft-k, bt-k és egyéni 

vállalkozók, valamint mezőgazdasági őstermelők működnek.  

Helyben elérhető háziorvosi, védőnői szolgálat, posta, benzinkút, virágüzlet és több élelmiszer 

jellegű vegyes üzlet és személyi szolgáltatások.   

Az utóbbi években többen vásároltak itt pihenőházat és nőtt a szálláshelyek száma is.  Kellemes 

kirándulások tehetők a közeli Tisza-tó, a Bükk, a „Kis-Hortobágy” környékére. A 8 km-re lévő 

Zsóry fürdőben strandolhatnak, gyógyulhatnak az itt megszálló vendégek.   
 

 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 2 375 bázis év 

2017 2 357 99,24% 

2018 2 350 99,70% 

2019 2 364 100,60% 

2020 2 365 100,04% 

2021 2 391 101,10% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépesség az állandó lakosok és a településen tartózkodási hellyel rendelkezők számát 

jelenti, csökkentve azon állandó lakosok számával, akiknek más településen van tartózkodási 

helyük. 

A lakónépesség száma mutatja valójában, hogy a településen a szolgáltatásokat milyen 

népességszám figyelembe vételével kell megszervezni, milyen népességszám ellátásáról kell 

gondoskodni.  

Az l. sz. tábla adataiból látható, hogy a lakónépesség száma növekedést mutat, amely nagyban 

köszönhető az otthonteremtési célú családtámogatásoknak, valamint a kedvező helyi ingatlan-

áraknak.  
 
 
 
 
 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 174 1 226 2400 48,92% 51,08% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     59 2,46% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

156 150 306 6,50% 6,25% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, 
aránya TS 017) 

39 24 63 1,63% 1,00% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, 
aránya TS 021) 

668 598 1266 27,83% 24,92% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, 
aránya TS 025) 

92 104 196 3,83% 4,33% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, 
aránya TS 029) 

219 350 569 9,13% 14,58% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 

táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 
006) 

1 174 1 226 2400 48,92% 51,08% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   59 2,46% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 
012, aránya TS 013) 

156 150 306 6,50% 6,25% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 
016, aránya TS 017) 

39 24 63 1,63% 1,00% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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Az állandó lakosok számának évenkénti alakulására (csökkenésére) következtethetünk a 

lakónépesség változásból is. Míg az állandó lakosok száma 2016-ban 2 375 fő volt, addig – átmeneti 

csökkenést követően - 2021-re 2391 főre nőtt. 

 Fontos mutatószámok ezek az esélyegyenlőség különböző célcsoportjai nagyságrendjének, ezáltal 

a célcsoportokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, mennyiségének meghatározása szempontjából.  

A munkaképes korúak aránya még meghaladja az 50%-ot. Az idős korú lakosok száma magas, 

ezen belül pedig a nők aránya magasabb.  

 

 

 
 

Az öregedési indexet a fenti két adatból számoljuk. Ha az index 100 % fölötti, akkor a lakosság 

elöregedéséről beszélünk. Településünk esetében az öregedési index 5 éven keresztül 190 % körüli, 

ez azt jelenti, hogy a község lakossága nagymértékben elöregedett. A vizsgált időszakban a 

lakosság elöregedése előrehalad, így fel kell készülni az elöregedő település kihívásaira.   

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 2,94 

2017 -4,23 

2018 10,20 

2019 10,18 

2020 9,73 

2021 21,87 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  



13 
 

 
 

2021-re egyértelműen megállapítható, hogy az elvándorlás mérséklődött, az odavándorlás lett 

magasabb.  

    

Értékeink, küldetésünk 
 

A település élhetősége szempontjából értékként kell kezelni  

 a helyben meglévő és elérhető működő ellátórendszereket (egészségügyi, szociális, 

oktatási, stb) közszolgáltatásokat,   

 a településen székhellyel rendelkező és aktív tevékenységet végző civil szervezetek 

meglétét, 

 a település széleskörű infrastrukturális ellátottságát, 

 városok közelségét 

 a meglévő jó színvonalú alapfokú nevelést, oktatást. 

 

Küldetésünk: Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény passzusait kiemelten szem előtt tartva Szentistván minden polgára számára, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra elősegítse az egyenlő bánásmód 

követelményeinek érvényesítését, biztosítsa a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést és 

megelőzze a hátrányos megkülönböztetést.  

Célok 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Szentistván település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.7.) 

önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról.   

 Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VI.30.) 

önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

 Szentistván Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(XII.3.) 

önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről.  

 Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelete a szociális étkezést igénybe vevők térítési díjáról 

 Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 27.) 

önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatásról 

 Szentistván Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 
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 Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(IV.2.) határozatával fogadta 

el a Gazdasági Programját a 2015 – 2019. évekre vonatkozóan. E programot a képviselő-testület a 

39/2018. (V.24.) határozatával felülvizsgálta.  

 

Szentistván Nagyközség Önkormányzata a forrásokat szeretné megteremteni a fejlesztésre, ezért 

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény alapján esélyegyenlőségi 

programot fogad el. A pályázatokon való indulás egyik feltétele a HEP megléte.  

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Szentistváni székhellyel és mezőnagymihályi kirendeltséggel működik a Szentistváni Közös 

Önkormányzati Hivatal.  

 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látjuk el  

 házi segítségnyújtást, 

 a családsegítést, 

 gyermekjóléti szolgáltatást. 

 

 A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete saját fenntartású intézménye a „Kéz a kézben” 

támogató Szolgálat, melynek ellátási területe Szentistván is. 

 

Az önkormányzat társulás útján láttatja el az egészséges környezetet szolgáló települési 

hulladékkezelést, szennyvízcsatorna szolgáltatást. Az önkormányzat társulás formájában láttatja el 

az éjszakai és hétvégi orvosi ügyeletet. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása  

 

A HEP elkészítésénél az adatgyűjtést TEIR rendszerből, a KSH, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, az 

Államkincstár továbbá az önkormányzati hivatal nyilvántartásaiból végeztük.      

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2014 – 2020 közötti időszakban rendelkezésre állt uniós források súlypontjait, célkitűzéseit az 

alábbi ábra szemlélteti. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és 

foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből 

következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon 

nagy valószínűsége jellemzi. 

 

Egy csoporton belül tekintjük át településünkön a mélyszegélység és romák helyzetét, hiszen a 

roma nemzetiség azon nemzetiségi csoport, melyre alapvetően jellemző a szegénység, annak egy 

erősebb változata a mélyszegénység. 

A hatályos törvényi rendelkezések szerint a nemzetiség, a fogyatékosság különleges adat, 

nyilvántartani, kezelni csak az érintett írásos hozzájárulásával lehet. Nincs tehát adatunk arról, 

hogy mennyi a roma nemzetiséghez tartozó lakosok száma.  

A mélyszegénységben élők egy másik, külön is nevesített csoportja a hajléktalanok. A 

településünkön nincs hivatalos tudomásunk hajléktalanról, azonban erősödik azonban az 

eladósodottság, mely az egyik előszobája a hajléktalanságnak.  

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. Elsősorban a munkanélküliség, a 

szociális rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségekről 

állnak rendelkezésünkre adatok, melyekből elemzések készíthetőek.   

A családi adókedvezmény bevezetésével a családok számára némileg csökken az esélye a 

mélyszegénységi helyzetbe történő kerülésnek, mivel havonta magasabb jövedelem marad a 

családoknál, feltéve, hogy a szülők munkaviszonyban állnak.  

 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 8,66 9,63 9,15% 

2017 8,32 10,64 9,48% 

2018 7,42 10,93 9,18% 

2019 7,51 7,44 7,48% 

2020 7,82 10 8,91% 

2021 6,11 7,15 6,63% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A táblázat azt mutatja, hogy az állandó lakossághoz képest mennyi az álláskeresők száma, a nők és 

férfiak megoszlása.  Megfigyelhető, hogy évről évre csökken a munkanélküliek száma, abban 

viszont nincs változás, hogy a nők esetében az arány továbbra is magasabb.  

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

143 145 138 114 135 100 

41-45 év (TS 042) 
Fő 17 22 13 13 12 11 

% 11,89% 15,17% 9,42% 11,40% 8,89% 11,00% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 19 17 17 6 14 9 

% 13,29% 11,72% 12,32% 5,26% 10,37% 9,00% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 16 11 14 10 19 13 

% 11,19% 7,59% 10,14% 8,77% 14,07% 13,00% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 13 14 11 15 16 16 

% 9,09% 9,66% 7,97% 13,16% 11,85% 16,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 7 14 19 19 21 12 

% 4,90% 9,66% 13,77% 16,67% 15,56% 12,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A munkanélküliség szinte minden korcsoportban kisebb hullámzást mutat.  2017. évre a tartós 

munkanélküliek száma csökkent, viszont emelkedés van az 59 év felettiek esetében, ami igazolja 

azt az országos tendenciát, hogy ebben az életkorban már jóval nehezebb az elhelyezkedés.  

 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 
a munkanélkülieken 

belül (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058) 

% % 

2016 58,04 50,6 

2017 46,9 50 

2018 59,42 52,44 

2019 62,28 47,89 

2020 57,78 52,56 

2021 64 59,38 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fenti grafikon kék mezője az össz munkanélküli létszámon belül mutatja a 180 napot meghaladó 

álláskeresők arányát, míg a narancssárga a nők ezen belüli arányát jelzi. 

 

 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 64 71 

2017 56 62 

2018 64 40 

2019 50 34 

2020 52 26 

2021 30 21 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak százalékában

2001 2011

 
 

Az iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya a 15 év feletti korosztály tekintetében az 

ezredforulót követő évtizedben mind a nők, mind a férfiak esetében csökkent, ám a nemek közötti 

eltérés a férfiak javára továbbra is látható.  

 

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2016 143 12 

2017 145 9 

2018 138 11 

2019 114 8 

2020 135 8 

2021 100 6 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A munkanélküliek száma a vizsgált időszakban csökkenést mutat. A magasabb iskolai 

végzettséggel rendelkezők száma nagyobb, mint az alacsony iskolai végzettségűeké, ennek oka 

lehet az is, hogy a végzettség nélküliek sok esetben nem regisztráltatják magukat a foglalkoztatási 

szervnél.  

 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

Szentistván nagyközségben a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 

természetbeni ellátási formák adhatók:  

 települési létfenntartási támogatás  

 települési krízistámogatás 

 települési gyógyszertámogatás  

 települési temetési támogatás 

 települési támogatás elemi kár elhárításához  

 települési fűtési támogatás 

 köztemetés 

 települési lakásfenntartási támogatás /havi rendszerességgel nyújtott támogatás/  

 Iskolakezdési támogatás/Óvodakezdési támogatás 

 

Személyes gondoskodás körében:  

 étkeztetés  

  házi segítségnyújtás  

 családsegítés  

 

A szociális célú tüzelőanyagra is pályázik minden évben az önkormányzat. 2022. évben 699 q 

barnakőszén támogatásban részesültünk, amelynek lakosság részére való kiosztása megtörtént.  
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A fiatalok településünkön tartása, valamint az üres lakások megvásárlása miatt alkotta meg az 

önkormányzat a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló rendeletét. Házastársak, élettársak, 

gyermekét egyedül nevelő, továbbá egyedülálló személy is igényelheti ezen támogatási formát.  

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 
ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség %-ában 
Fő 

Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 143 9,17% 20 13,99% 

2017 145 9,54% 30 20,69% 

2018 138 9,11% 19 13,77% 

2019 114 7,66% 30 26,32% 

2020 135 9,23% 33 24,44% 

2021 100 6,78% 24 24,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartottak   
%-ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2017 45 31,03% 51 35,08% 75 51,72% 

2018 43 31,16% 49 35,51% 62 44,93% 

2019 43 37,72% 49 42,79% 73 64,04% 

2020 47 34,81% 46 33,84% 80 59,26% 

2021 36 36,00% 43.9 
 

60 60,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 

A táblázatból azt lehet leolvasni, hogy a regisztráltak száma fokozatosan csökken, miközben a 

járadékra jogosultak száma hullámzik. Nagy valószínűséggel ez a közfoglalkoztatással függ össze 

olyan módon, hogy ki mennyi ideig, illetve aktuálisan hány fő van közfoglalkoztatásban. Ennek 

függvényében változik a járadékra jogosultak száma, illetve a jogosultság ideje. 

 

 

 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 4 

2017 4 

2018 2 

2019 5 

2020 7 

2021 6 

Forrás: TeIR, KSH 

 

 

 

 

 

 

  

Az aktív korúak ellátásában részesítettek száma csökkenést mutat, de még mindig magas a 

jogosultak köre. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás havi összege 22.800,- Ft, mely nehezen 
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tudja biztosítani a létfenntartást.  A fenti táblázat ezen ellátás egyik alfaját mutatja be, amely a 

megváltozott munkaképességüek ellátására még állapotuk súlyossága miatt még nem jogosult, ám 

kimutatható egészségkárosodással már rendelkező személyek részére adható szociális juttatás. 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.  

 

A településen a lakosság nagy része saját tulajdonú lakásban él. Minden lakás árammal ellátott, 

igaz, már több család számára előre fizetős mérőóra került felszerelésre. Vezetékes ivóvíz, 

csatornahálózat működik. Vezetés gázzal is ellátott a lakóházak nagyrésze.    

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány  

A településen a lakásállomány darabszáma 1140. A lakásállomány száma állandósult, új lakások 

nem épülnek, inkább jellemző a meglévő lakások felújítása.  Az önkormányzat szociális bérlakás 

állománnyal nem rendelkezik.   

 

 szociális lakhatás  

A településen nincs szociális lakhatás biztosítása.  

 

 bérlakás 

Az önkormányzat két darab szolgálati lakással rendelkezik. 

 

 egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok  

Az önkormányzatnak nincs olyan ingatlana, ami nem lakáscélú, de annak van használva.  

 

 lakhatást segítő támogatások  

Az önkormányzat települési lakásfenntartási támogatást biztosít jövedelmi viszonyra tekintettel, 

természetbeni formában. A megállapított támogatási összeg havonta kerül átutalásra a 

szolgáltatóhoz. Áramdíjhoz illetve gázdíjhoz történik a hozzájárulás.  

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és 
természetbeni) 

(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 
települési lakásszerzési 

támogatás 
(TS 137) 
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Fő fő 

2017 68 3 

2018 53 9 

2019 43 10 

2020 36 3 

2021 31 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

 

 

 

 elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Településünkön még nem jelent meg a hajléktalanság. Veszélyeztetett lakhatási helyzet esetenként 

fellelhető, azonban ennek oka az ott lakó felelőtlen életvitele.  

 

 eladósodottság 

 

Az eladósodottság megítélésében, annak jelenléte, nagyságrendje meghatározásában is csak a 

helyismeretre tudunk hagyatkozni. Az önkormányzat hirdetőtábláján évente több lakás árverési 

hirdetménye jelenik meg. Olyan lakások is találhatóak már településünkön, mely a nem 

visszafizetett hitel ellenértékeként a bank tulajdonába kerültek. Sokszor meggondolatlanul 

vesznek igénybe hitelt is a lakosok, nem gondolva annak későbbi negatív következményeire.  

 

 

 lakhatás egyéb jellemzői:  

 

(Külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, 

közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása) 

Településünkön belül nincsenek telepek, szegregátumok, szórtan elhelyezkedő lakások. Néhány 

tanya található a külterületen, azonban azok gazdasági tevékenység célját szolgálják elsősorban.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Településünkön nem releváns  

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Településünkön nem releváns  
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c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Településünkön nem releváns  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az önkormányzatok részére törvény határozza meg az egészségügyi és szociális szolgáltatások 

körét. 

 A települési önkormányzat az egészségügyi alapszolgáltatás körében 

 – gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról: településünkön 2 vegyes praxisra 

szerveződött háziorvosi körzet működik. Fogorvosi alapellátásl: településünkön 1 fogorvosi körzet 

működik. A védőnői ellátás is biztosított, l fő főállású védőnői álláshely van betöltve. Az éjszakai 

és hétvégi ügyelet a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján van ellátva. 

 

Az étkeztetést vásárolt élelmezés útján biztosítja az önkormányzat. Ezen túl a Mezőkövesdi 

Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látjuk el a 

 házi segítségnyújtást,  

 családsegítést, 

 gyermekjóléti szolgáltatást. 

 

 az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Településünkön nincs külön csak gyermekek részére és külön csak felnőttek részére szervezett 

háziorvosi szolgálat. Két egyesháziorvosi praxis látja el a település lakosságát.  

 

A közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi 

Járási Hivatala állapítja meg.  

 

3.6.3  Ápolási díjban részesítettek száma 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 

száma (TS 135) 

db db db db Fő Fő 

2017 2 0 0 1 105 20,67 

2018 2 0 0 1 189 20,93 

2019 2 0 0 1 216 16,96 

2020 2 0 0 1 201 14,93 

2021 2 0 0 1 132 12,7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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 prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A szűrőprogramokhoz való hozzáférés az országos szinten kiépített ellátó rendszerekben érhetők 

el településünk lakói számára. A háziorvosok, a védőnő, a nevelési-oktatási intézmények a 

szűrőprogramokon való részvétel iránti igény felkeltésében megfelelő tájékoztató, felvilágosító 

munkát végeznek.  

Miskolcra emlőszűrésre szervezett formában, autóbusz biztosításával eljuthatnak az ezt igénylő 

lakosok. A tüdőszűrést is megszervezzük szűrőbusz biztosításával.  A Művelődési Házban 

alkalmanként szemészeti vizsgálatra és vércukormérésre, továbbá érvizsgálatra is lehetőség van.    

 

 

 

 

fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A közeli városban továbbá a megyeszékhelyen több egészségügyi intézményben van lehetősége a 

lakosoknak fejlesztő és rehabilitációs ellátás igénybevételére. A helyben működő ellátórendszerek 

(orvosok, óvoda, iskola) tevékenységi körükben, a részükre meghatározottak szerint szervezik az 

ellátásokon való részvételt, felvilágosítást továbbá információt nyújtanak.    

 

közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Önkormányzatunk a közétkeztetést helyben lévő konyháról, vásárolt élelmezés útján biztosítja. A 

szolgáltató házias, változatos ételekkel, gyümölccsel, az egészséges táplálkozás szempontjait 
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figyelembe véve kíván megfelelni a követelményeknek. Jó munkakapcsolatot tart az ellátott 

intézmények vezetőivel, figyelembe veszi kérésüket, javaslatukat.  

 

sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Településünkön sportegyesület működik. Felújított sportpálya, műfüves futballpálya, és 

szabadidőpark áll a sportolni vágyók rendelkezésére. Az óvoda és az iskola rendelkezik 

tornateremmel. Önszerveződő közösségek gyakran igénybe veszik a Művelődési Ház termeit 

tornára, táncra stb. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Önkormányzatunk szociális étkeztetés szolgáltatást tart fenn. Társulásban láttatja el a házi 

gondozást, családsegítést.  

Házi segítségnyújtást végez még két településünkön kívüli székhelyű szolgáltató is.  

 

hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

 

Nincs információ arról, hogy a szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés vagy az 

egyenlő bánásmód követelményeinek megsértésére került volna sor.  

  

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A szociális ellátások megítélése során a rászorultsági fok, mint mérhető tényező érvényre jut. 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Településünkön az Önkormányzat Művelődési házat tart fenn, melyet a SZKULTINFO Nonprofit 

Kft. tölt meg tartalommal.    

 

közösségi élet színterei, fórumai 

 

Ünnepségek, megemlékezések és egyéb rendezvények, kiállítások fontos helyszíne a Művelődési 

Ház.  

  A SZKULTINFO Nonprofit Kft.: 

 A hagyományőrző egyesületekkel együttműködve nagy figyelmet fordít az utánpótlásra, 

műsoraikba bevonják a gyerekeket, 

 Diákok részére Könyvtármozi, iskolai foglalkozások, esetenként biblioterapeuta 

közreműködésével. Említésre méltó a roma mesék sorozat feldolgozása, mely gyakorlatilag 

érzékenyítő célt szolgál az említett hátrányos helyzetű csoport irányába.  

 Nyári napközi szervezése 5 napos időtartamra, mely minőségi szórakozást kínál, továbbá a 

szabadidő hasznos eltöltését szolgálja.  

 

Fogyatékkal élők:  

 Bevonása a rendezvények szervezésébe és lebonyolításába (pl: Gasztronap -információs 

pult feladatainak ellátása) 

  Munkáik kiállításon való bemutatása (kézzel készített ajándéktárgyak)  
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 Kézműves munkáiknak állandó bemutatása a Művelődési Házban, 

 igény szerint személyszállítás szervezése a rendezvények helyszínére az önkormányzat 

tulajdonában lévő busszal.  

 

Minden célcsoport számára:  

 ingyenesen látogathatók a rendezvények minden célcsoport számára az ünnepségektől a 

falunapig. A szervezésnél minden esetben figyelemebe veszik a hátrányos helyzetű 

csoportok igényei, elvárásait is.  

 Évente legalább egyszer egynapos kirándulást szerveznek.  

 Könyvtármozit illetve mozit rendeznek, ahol együttműködésben a Széchenyi Könyvtárral 

jogdíj nélküli filmeket vetítenek. Igény esetén válogatnak a szentistváni Falu Tv 

műsoraiból is.  

 Könyvtárhasználat biztosítása, továbbá ingyenes internet, számítógép használat elérhető. 

Könyvtárközi programon keresztül élérhető – olvasói igény esetén – a települési 

könyvtárban nem található könyvek átkérése a II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei 

Könyvtártól.   

  Digitális Jólét Pont üzemeltetése: Ingyenes internet elérhetőség és informatikai eszközök 

használatának biztosítása, nyomtatás, fénymásolás, spirálozás, laminálás szolgáltatások. 

 Segítségnyújtás a lakosság részére az e-ügyintézés területén.  

 A szentistváni Falu Tv képújság programján keresztül megfelelő közérdekű tájékoztatás 

2022. június 4-én megrendezésre került az VII. Gasztrokulturális fesztivál és Gyermeknap 

 
A képen Szentistváni Gézengúz Óvoda  óvodásai adják elő  a Matyó lakodalmat 

 
 

 
A képen Karitó néptáncegyüttes előadása 
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A hagyományőrzésben kiemelkedő szerepet vállalnak:  

  Karító néptáncegyüttes 

 „Karcos Murci” Hagyományőrző Színjátszó Egyesület  

 Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző egyesület  

 

Utoljára 2018. augusztus 25-én került megrendezésre a Matyó lakodalom. A házigazda település 

Szentistván volt. (2022 augusztusában ismét megrendezésre kerül ez a népszerű esemény.) 

 

 A három matyó település Mezőkövesd – Tard – Szentistván hagyományőrző csoportjai 

népviseletbe öltözve elevenítették fel a régi szokásokat.   
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Közösségi Élet: 

 

A közösségi élet egyik fóruma a közmeghallgatás. Itt a lakosok közvetlenül - személyesen -

intézhetnek kérdést, észrevételt a polgármesterhez, illetve a képviselő-testülethez. Az érdeklődő 

megjelentek közül mindig vetnek fel aktuális problémákat. Évente egyszer, általában 

novemberben kerül sor a közmeghallgatásra. 

  

A képviselő-testületi ülések is nyilvánosak, de itt nem jellemző a lakosság aktivitása, részvétele.  

 

közösségi együttélés jellemzői 

 

A településünkön érdeklődésnek megfelelően szerveződtek, illetve szerveződnek csoportok, civil 

szervezetek. Jelenleg a következő szervezetek, egyesületek működnek: 

 

 Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesület  

 „Karcos Murci” Hagyományőrző Színjátszó Egyesület  

 Karító Néptáncegyüttes 

 Szentistváni Polgárőr Egyesület  

 Z-40 Postagalamb Sportegyesület 

 Szentistváni Gyermekekért Alapítvány  

 Szentistváni Mesepalota Alapítvány  

 Szentistváni Titán Sportegyesület    

 

A képviselő-testület az 58/2018.(VIII.9.) határozatával döntött arról, hogy a településen élő idős 

korúak életminőségének javítása, közösségi tevékenységének bevonása, aktivitásuk megőrzése 

illetve fenntartása érdekében támogatja az idősek önszerveződését és kezdeményezi nyugdíjas 

klub létrehozását. A működéshez a helyet biztosítja.   

 

A településen élő roma családok számát 50-55-re becsüljük.  Az egymás mellett élés, az együtt élési 

szabályok betartása, a másik ember elfogadása minden lakos részéről elvárás és igényként merül 

fel. Kívánatos lenne olyan civil szervezet megalakulása és működése, mely feltárná a valós 

problémákat és érzékenyítené a lakosokat egymás elfogadására.       

   

 helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

Az adományozás leginkább az óvoda, a bölcsőde és iskola intézményénél valósul meg, egy-egy 

rendezvény alkalmával. Karácsonyi ünnephez kapcsolódóan vannak adományozó szervezetek, 

egyének, akik  a rászorulóknak  ajánlanak fel csomagot, melynek eljuttatásában az önkormányzat 

tevékenyen részt vesz.   Az iskolában papírgyűjtést szerveznek, továbbá csatlakoztak a „Sulizsák” 

textil újrahasznosítás akcióhoz. A bevételeket a szentistváni gyermekekért alapítvány kapja.  

Iskolakezdéskor a Stichting Emmaus Friesland holland segélyszervezet tanszer csomaggal 

támogatta az arra rászoruló tanulókat.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. június 26. napjától megszűnt, mivel a korábbi tagok 

lemondása nyomán működésképtelenné vált testület helyére a jelöltek hiányában elmaradt 

választás okán új képviselői megbízások nem keletkeztek.  

  

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 Alacsony iskolázottság, a munkavállaláshoz 

szükséges képességek hiánya.  

Képzési programok szervezése, 

közfoglalkoztatás szervezése. 

      Egészségügyi problémák Szűrőprogramok szervezése.  

 Felelőtlenül vállalt magas gyermekszám, 

eladósodottsággal. 

Felvilágosítás, családtervezési és pénzügyi 

tanácsadás. 

 Lakhatási problémák romlása Lakások karbantartása, állagának megóvása. 

 

Az Intézkedési Tervben a tervezés során figyelembe kell vennünk a megvalósításhoz szükséges 

anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz a 

program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított 

problémákat, melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP 

felülvizsgálata során. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A 0-2 évesek száma 60 fő, 3-5 évesek száma 58 fő, 6-13 évesek száma 147 fő, 14-17 évesek száma 85 

fő összesen 350 fő, mely a lakosságszám 14,7 %-a.  A fiatalok és családok letelepedését a lakáshoz 

jutás helyi támogatásával segíti az önkormányzat, ez az intézkedés azonban még nem bizonyul 

elégségesnek ahhoz, hogy a gyermekek száma növekedjen.  

 

veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 
 
 

 

a.) 

4.1.1. számú táblázat -  
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Év 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

 

Fő 

2016 1 

2017 0 

2018 0 

2019 1 

2020 0 

2021 5 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

  

2017 97 

2018 87 

2019 90 

2020 91 

2021 91 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a vizsgált időszakban a 86 és 97 

fő között mozgott. A jogosultsági értékhatár törvényi szinten, alacsony összegen van 

meghatározva, így pl. a minimálbér emelkedése miatt többen elveszítik jogosultságukat. A 

jövedelemhatár legutóbb 2022. szeptember 1-ei hatállyal emelkedett, összegét az un. szociális 

vetítési alaphoz viszonyítva kell megállapítani. Családban élők esetében 47.025 Ft/fő, míg 

egyedülállók esetében 51.300 Ft a jogosultsági határ.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

  

Gyermek Jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma (fő) 

 2020 2021 

Iskolakezdési támogatás 152 168 

Óvodakezdési támogatás (2021-től) - 47 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

2016. évtől - kötelező feladat - a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

részére a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.  A nyári szünidőben igénylik a legtöbben az 

étkeztetést. Az elmúlt években 30-40 fő részére biztosítottuk az étkeztetést.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

2 gyermek jár az általános iskolába, akik nem magyar állampolgárok. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet, így az az adat nem releváns. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek helyben 

a következő szolgáltatásokhoz juthatnak: háziorvosi ellátás és tanácsadás, fogorvosi alapellátás, 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola- és óvoda egészségügyi ellátás, 

gyermekétkeztetés. A többi szolgáltatás járási, megyei és országos szinten érhető el, melyekről a 

jelzőrendszer tagjai adnak felvilágosítást.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében a szülők alacsony 

iskolai végzettségére, alacsony foglalkoztatottságára, valamint a gyermek elégtelen 

lakáskörülményeire tekintettel állapítható meg a gyermek hátrányos/ halmozottan hátrányos 

helyzete.  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek jogszabályi rendelkezés 

alapján évente két alkalommal augusztus és november hónapban gyermekenként 6000/6500 Forint 

összegű támogatásban részesülnek.  

 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2017 1 59 59 

2018 1 59 59 

2019 1 54 54 

2020 1 57 57 

2021 1 64 64 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 

Önálló gyermekorvosi körzet nincs, a háziorvosi szolgálat vegyes körzetként működik. 
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

Bölcsödébe beíratott gyermekek száma 24 fő. 
 
4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

 

0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok. 

 

Járási és megyeszékhelyen elérhető minden speciális szolgáltatás. 

Logopédiai fejlesztés történik az óvodában heti egy alkalommal.  

 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 
1 

Óvodai férőhelyek száma (fő) 75 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel 
együtt) (db) 

3 

Az óvoda nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig (06.00h-tól 16.30.h-ig) 

  

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 
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Óvodapedagógusok száma 6 - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6 - 

Gyógypedagógusok létszáma 1            - 

Dajka/gondozónő 3 - 

Kisegítő személyzet 0 - 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
   

Az óvodai nevelés 3 csoportban történik. Jelenleg a gyermeklétszám 55 fő. 2 fő SNI-s és 0 fő BTM-s 

gyermek jár az óvodába.    

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermeke
k száma 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma - 

gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt (TS 

085)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypedag

ógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellá
tási helyek 

száma 
(gyógyped

agógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 088) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógyped
agógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 
gyermekcsoport

ok száma 
(TS 086) 

Gyógyp
edagógi

ai 
oktatás

ban 
részesül

ő 
óvodás 
gyerme

kek 
száma 

az 
integrál

tan 
oktatot

t SNI 
gyerme

kek 
nélkül 

(TS 091) 

Egy óvodai 
gyermekcso

portra 
 jutó 

gyermekek 
száma (TS 

089) 

fő db db db fő db fő fő 

2016 50 3 75 1 50 0 0 17 
2017 54 3 75 1 54 0 0 18 

2018 58 3 75 1 58 0 0 19 

2019 62 3 75 1 62 0 0 21 

2020 56 3 75 1 56 0 0 19 

2021 55 3 75 1 57 0 0 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés 

      

Az óvodás gyermekek száma átlagban 60 fő körüli. A tényleges gyermeklétszám nem éri el az 

engedélyezett férőhelyek számát.  

 

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 
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Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai 

osztályok 
száma (a 

gyógypedagóg
iai oktatással 

együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógi
ai oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó 

tanulók  
száma a nappali 

oktatásban  
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 084) 

db db db fő % 

2016 0 8 1 17,75 2,82 

2017 0 8 1 17,13 2,92 

2018 0 8 1 17,63 0,00 

2019 0 8 1 17,00 3,68 

2020 0 8 1 16,50 1,52 

2021 0 8 1 17,75 n.a 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

 

Az általános iskolába tanulók száma stagnál.   

 

 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a 
nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 083) 

Fő 

2016 17 

2017 21 

2018 19 

2019 12 

2020 16 

2021 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
  

 

 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezők száma a korosztály szerinti tanulói létszámmal 

arányosan változik. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Önkormányzatunk a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás útján működteti a gyermekjóléti 

szolgálatot és a családsegítést. 

A gyermekek napközbeni ellátásának módja, az iskolai napköziotthon, és a tanulószobai ellátás.     

 

e) gyermekvédelem 

 

A településen működő nevelési és oktatási intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi feladataikat 

nevelési programjuknak megfelelően ellátják. Az iskola, az óvoda, a háziorvos, a családsegítő, a 

védőnő közös feladata ennek elvégzése. Az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott 

pénzbeli ellátásokat biztosítja. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

nem releváns 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

Az iskola és az óvoda saját dokumentumaiban meghatározott módon szervezi a gyermekek 

egészségfejlesztési, sport-, szabadidős programjait. Az intézmények eszközellátottsága megfelelő.  

Sportudvar, tornaterem, az óvodában, iskolában műfüves pálya rendelkezésre áll.   

Az István Király Általános Iskola első és második osztályos napközis diákjai 2018. évben a 

„Gyermek Olimpia” elnevezésű EFOP-1.8.6-17-es rendezvény keretein belül mozgató délutánon 

vettek részt, váltóversenyeket, különféle labdagyakorlatokat, rolleres és gördeszkás ügyességi 

játékokat játszottak.   

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Az önkormányzat vásárolt élelmezés útján biztosítja az ellátottak étkeztetését. Az intézmények a 

„gyümölcsprogram”, „iskolatej” útján is biztosítják a gyermekek egészséges táplálkozását. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor  

 nincs jogsértésre utaló adat 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

egészségtelen életmód - helytelen táplálkozás, 

mozgásszegény életmód   

ismeretterjesztés, programok szervezése 
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nyári szünet idején gyermekprogramok hiánya nyári szünet idejére gyermekprogramok 

szervezése 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Településünkön a nők foglalkoztatottsága arányosnak mondható, mivel az önkormányzati 

intézményekben – Hivatal, Óvoda, Művelődési Ház – inkább a nők foglalkoztatása a jellemző, 

továbbá a közfoglalkoztatás keretében is sok nő dolgozik. Átképzéseken és tanfolyamokon is 

szívesen részt vesznek.  

Az Általános Iskolában, Gyógyszertárban, a Postán, az üzletekben és az Mg. Zrt. irodában, 

továbbá az egészségügyben is túlnyomó a női dolgozók aránya. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 8,66 9,63 9,15% 

2017 8,32 10,64 9,48% 

2018 7,42 10,93 9,18% 

2019 7,51 7,44 7,48% 

2020 7,82 10 8,91% 

2021 6,11 7,15 6,63% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Településünkről a fiatalabb korosztályhoz tartozó nők szívesen vesznek részt képzésekben, keresik 

a számukra legmegfelelőbb lehetőséget.    
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettségű idősebb nők inkább a közfoglalkoztatást választják. Dolgoznak a 

kertészetben, gondozzák a parkokat, elvégzik a közterületek takarítását.  

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

nincs adat 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 

rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

TOP-1.4.1-16 pályázat keretében elkészült és 2021 szeptemberétől várja a gyermekeket 

településünk bölcsődéje. Az óvodában, napköziben a gyermekek elhelyezése biztosított.  

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2017 1 59 - 

2018 1 59 - 

2019 1 54 - 

2020 1 57 - 

2021 1 64 - 

 

A 0-3 éves korú gyermeklétszám lassú emelkedést mutat.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

2022-ben a jegyzőhöz, mint családvédelmi koordinációt ellátó szervhez két esetben tett jelzést a 

feladatban értintett ügyész. A jegyző a kormányrendeletben meghatározott feladatait ellátva a 

sértettet szükséges jogi és családvédelmi tanácsokkal ellátta, a bántalmazót ismételten 

figyelmeztette a jogsértés következményeire, valamint a jelzőrendszer tagjaként kezeli az itt 

keletkezett információkat.  
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

Az önkormányzat a szociális ellátó rendszere útján a ritkán előforduló esetet kezelni tudja.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők szerepe a helyi közéletben magasnak mondható, különösen jelentős a civil szervezetek 

működésében betöltött szerepük.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A gyermekes édesanyák számára problémát jelenthet a munkaerő piacra való visszatérés, 

különösen, ha helyben nem sikerül az édesanyának munkát találni. A gyermekintézmények 

nyitvatartási ideje elvileg ezt a problémát elvileg kezelné, de a gyakorlatban az anyai és a 

munkavállalói szerep konfliktusa kiütközik, mivel a munkát vállaló szülőnek szembesülnie kell 

azzal, hogy nem tudja olyan korán elhozni az intézményből a gyermeket, mint az, aki nem vagy 

kötetlenül dolgozik. 

  

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Nehezített a visszatérés a munka világába 

munkavállaláshoz jutás segítése 

Betegségek, élettervezési és életvezetési 

problémák 

Egészégnap szervezése, élettervezési és vezetési 

tanácsadás 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A település lakosságát az elöregedés jellemzi. A társadalmi változások következtében nem 

jellemző a több generációs együttélés. A gyermekek távolléte miatt nagyobb szerepet kap az 

ellátórendszerek működtetése, az étkeztetés megszervezése, a házi segítségnyújtás. Az idős kor 

egyik legveszélyesebb velejárója az elmagányosodás.    
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 

  

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 312 486 798 

2017 295 476 771 

2018 288 467 755 

2019 290 460 750 

2020 283 451 734 

2021 285 433 718 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Településünkön a nyugdíjasok száma csökken évről évre, azonban a nők aránya sokkal magasabb 

a férfiakhoz képest. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Szentistvánon az idősebb korosztály már nem a munkaerő piacon, hanem a családi élet 

szervezésében nagyszülőként vállal szerepet, illetve kertet művelnek, megtermelik a zöldséget, 

gyümölcsöt, akár jövedelem-kiegészítés céljával. Szentistvánon az idősek aktívan részt vesznek a 

„Legszebb konyhakertek” országos programban, továbbá a „Legszebb Matyó konyhakertek” 

versenyben is. 

Több idős asszony a hímzéssel tölti el szabadidejét, egészíti ki jövedelmét.   

   

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Jelenleg az önkormányzatnak nincs olyan programja, mely az idősek foglalkoztatására irányulna.   

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A regisztrált munkanélküliek és az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma is csökkenést 

mutat a vizsgált időszakban.  

 

 

   

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése  

 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában. A szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat a szociális étkeztetést 

biztosítja, társulás keretében pedig a házi segítségnyújtást.  Helyben szakosított ellátási forma nem 

elérhető. Rendezvényekre való szállítás a település kisbuszával is megoldható - igény esetén. 

Az idős emberek közösségi életének egyik színtere a római katolikus hitélet gyakorlása.  A jobb 

információhoz jutást szeretné az önkormányzat biztosítani azzal a kezdeményezéssel, hogy 

önszerveződés útján Nyugdíjas Klub alakuljon, melyhez a helyet biztosítani tudja. 

    

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 
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Fő Fő fő fő 

2016 530 0 61 129 

2017 548 0 68 139 

2018 550 0 60 127 

2019 569 0 56 146 

2020 570 0 55 142 

2021 563 0 57 144 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

   

 

Településünkön nem található idősek nappali ellátását nyújtó intézmény.   

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat lehetőséget biztosít a Művelődési Házban a kulturális és közművelődéshez való 

hozzáférésre. A hagyományőrző csoportok – az ünnepekhez kötődően – népi életképeket 

elevenítenek fel, melyet az idős korosztály is szívesen megtekint.  

A település lakosai közül sokan színházbérletet vásárolnak. Több korosztály - köztük az idősek is  -

együtt utazik autóbusszal a színházba.  

 

c) idősek informatikai jártassága  

 

A Művelődési Házban nyilvános e-Magyarországpont működik. Itt szakmai segítséget is 

igényelhetnek.  Tudomásunk szerint több idős ember is tartja interneten a kapcsolatot a távollévő 

gyermekével.    

 

 

 

 

 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma  

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 312 486 798 

2017 295 476 771 

2018 288 467 755 

2019 290 460 750 

2020 283 451 734 

2021 285 433 718 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A nyugdíjkorhatárt elért, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező lakosok száma növekedett 

az elmúlt években.  

 

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

településen   

 

A településen az idős korosztályú férfiak szívesen kilátogatnak a Titán sportegyesület csapatának 

mérkőzéseire.  

 

Az idősek világnapja alkalmából a 65 év feletti lakosok minden évben meghívást kapnak a 

„Szépkorúak Napja” rendezvényre. A Művelődési Házba szállításuk igény szerint megoldott, 

ilyenkor több fellépő csoport kedveskedik műsorral az időseknek, akik vidáman töltik ezt az estét, 

amely zenés vendéglátással ér véget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

A település lakossága számára nyitva áll a könyvtár, újságok olvasására is lehetőség van.    
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idős emberekről minden társadalomnak kötelessége gondoskodni. A generációk közötti 

kapcsolattartás is elengedhetetlen tényező.   

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elöregedő lakosság, időskorúak 

elmagányosodása. 

Idősekkel napi kapcsolattartás. 

Nyugdíjas klub megalakulása.  

Az idős emberek - hiszékenységét kihasználva -  

könnyebben áldozattá válnak. 

Bűncselekmények, becsapások célpontjai.  

Bűnmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás, 

felvilágosítás. 

Egészségügyi problémák. Szűrőprogramokon való részvétel. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

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

önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 

részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.  

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a 

fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet 

minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és 

társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.   

Egy társadalom fejlettségének alapvető fokmérője, hogy miként viszonyul a fogyatékossággal élő 

polgáraihoz, mennyiben veszi figyelembe döntései során azoknak az érdekeit, szempontjait, akik 

valamilyen hátránnyal kénytelenek élni.  
Fogyatékossággal élőnek számít bárki, aki valamilyen csökkent képességgel rendelkezik. Ez 

egyaránt lehet testi, vagy szellemi fogyatékosság. Ám őket is megilletik mindazon jogok, melyek 

egészséges társaikat, sőt, fontos, hogy mindinkább biztosítsuk a lehetőségüket a teljes élethez. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, 

évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező 

hátráltatja.  

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 

szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás.  

Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép 

alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és 

az abban foglaltak végrehajtása is. Valamint igen fontos és hatékony eszköze a szociális 

érzékenyítés, amely esősorban a helyi közösség feladata.  

Minden állampolgár számára fontos, hogy a helység, ahol él, olyan településpolitikát folytasson, és 

olyan környezetet teremtsen, amely lakosai életkörülményeinek javulását szolgálja. A 

fogyatékossággal élő emberek ugyanolyan igényekkel élnek és szeretnék intézni napi ügyeiket, 

mint a közösség többi tagja. Ehhez azonban szükséges, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítva legyen számukra mindazon szolgáltatásokhoz, amelyeket egy település kínál. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A településen nincs nyilvántartás arról, hogy mennyi ember él fogyatékkal. A 

mozgáskorlátozottak vélhetően nagyobb számával találkoznánk, hiszen esetükben településünkre 

is kiterjedően, Mezőkövesdi székhellyel érdekvédelmi szervezet (egyesület) működik.  

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

Szociális foglalkoztató, védett munkahely nincs a településen, támogatott foglalkoztatásról nincs 

adata az önkormányzatnak. Fogyatékkal élők foglalkoztatása nem megoldott a településen.   

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
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Az önkormányzathoz nem érkezett bejelentés a foglalkoztatás terén megjelenő hátrányos 

megkülönböztetésről.  

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

  

Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élő személyek problémáira hangsúlyt 

helyezzen.  

Fontosnak tartotta és tartja az akadálymentesítést, hogy lehetőséget adjon a fogyatékos 

személyeknek a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Az elkövetkezendő években ezt még 

bővíteni szeretné, és számukra szolgáltatásokat és programokat biztosítani.  

A fogyatékkal élő személyek önálló életvitelét támogató szolgáltatási programokat a kistérségi 

Támogató Szolgálat is biztosítja.  

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 68 83 151 

2017 63 75 138 

2018 50 69 119 

2019 49 59 108 

2020 47 60 107 

2021 46 48 94 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     

 

 

 

 

A megváltozott munkaképességű személyek közül a nők vannak nagyobb számban, akik 

ellátásban részesülnek.  

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Településünkön nem releváns 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a fogyatékosság önmagában nem jogosító tényező, 

azonban jellemzően alacsonyabb jövedelmük okán ezek a csoport jobban reprezentált az egyes 

szociális ellátásokon belül. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem teljesen megoldott.  

A Művelődési Ház csak részben akadálymentesített, ahogy az István Király Általános Iskola 

akadálymentesítése sem teljes.  

 

b) A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadály-mentesítettsége részben megoldott. 

 

Helyben elérhető közszolgáltatások: egészségügyi alapellátás, közigazgatás, alapfokú nevelés, 

oktatás. Településünkön Művelődési Ház és könyvtár működik, sportpálya üzemel a TITÁN 

Sportegyesület használatában és szervezésében. Szolgáltató épületek: Gyógyszertár, posta, 

kereskedelemi egységek.   A szolgáltató épületek többsége is akadálymentesített.   

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Kimondottan fogyatékosok számára létrehozott munkahely nincs a településen.  A gazdálkodó 

szervezetek és vállalkozások - lehetőség szerint – törekednek az akadálymentesítésre. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közúti közlekedést kátyúk, egyenetlen járdák nehezítik a kerékpárosok, autósok a lakosság 

közlekedését. A járdák akadálymentesítése a település egészén nem biztosított.  

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Külön a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások településünkön 

nincsenek.   

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az önkormányzati hatóság mérlegelési jogkörébe tartozó döntések során a pozitív diszkrimináció 

érvényre juttatható.   

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A munkához jutás nehézsége, elszigetelődés. Információ nyújtás, pályázati források keresése. 
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Közösségi életbe történő bevonás. 

Utak, járdák állapota nem megfelelő Az utak korszerűsítse, járdák készítése, javítása 

során a akadálymentesítési szabályok 

figyelembe vétele.  

 

Az Intézkedési Tervben, a tervezés során figyelembe kell vennünk a megvalósításhoz szükséges 

anyagi és humánerőforrás rendelkezésre állását is, ezért csak olyan intézkedéseket tartalmaz a 

program, melyek végrehajtása feltehetően kevés kockázattal jár. Azokat a beazonosított 

problémákat, melyek csökkentésére nem került meghatározásra intézkedés, újra áttekintjük a HEP 

felülvizsgálata során. 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

Az esélyegyenlőségi program legnagyobb hozadékát abban látjuk, hogy ráirányítja a figyelmet a 

célcsoportok esélyegyenlőségi szempontjaira. A legfőbb szempont, hogy az esélyegyenlőség 

biztosítása közösségi, össztársadalmi ügy, amelynek eredményességéhez nélkülözhetetlen a 

társadalom minden szereplőjének (gazdaság, közigazgatás, közszolgáltatás, civil szféra, egyház, 

magánszemélyek) közreműködése.  

 

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

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények, szervezetek partnerként részt vesznek az 

esélyegyenlőségi program megvalósításában.  

 Közös Önkormányzati Hivatal  

 Szentistváni Gézengúz Óvoda  

 A Művelődési Házat működtető SZKULTINFO Nonprofit Kft.  

 

Az István Király Általános Iskola – bár a fenntartója már nem az önkormányzat – partnerként részt 

vállal az esélyegyenlőségi program megvalósításában, hasonló mondható el a magán 

fenntartásban működő Kispingvin Bölcsődéről. 

 

A civil szervezetek jelen vannak a közösségi életben. Az önkormányzattal jól együttműködnek. Az 

önkormányzat pályázat útján pénzbeli támogatást nyújt számukra.  

 Szentistváni Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző egyesület.  

 „Karcos Murci” Hagyományőrző Színjátszó Egyesület  

 Kiskarító néptáncegyüttes   

 Karító néptáncegyüttes 

 Szentistváni Polgárőr Egyesület  

 Z-40 Postagalamb Sportegyesület 

 Szentistváni Gyermekekért Alapítvány  

 Szentistváni Mesepalota Alapítvány  

 Szentistváni Titán Sportegyesület    

 

A meglévő jó kapcsolatot fenn kell tartani a Mezőkövesdi Mozgássérültek Egyesületével. 
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 

 

Az önkormányzat és a civil szektor közötti partnerség jó. Humán erőforrásként a lakosság 

bevonható közösségi célok megvalósításába.  A kulturális, sport, szórakozási, környezetvédelmi és 

fejlesztési célok megvalósításához mozgósíthatóak, szívesen részt vesznek a munkában.    

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg nem működik, ezért partnerként nem működik 

közre.    

A település lakossága nagyrészben római katolikus vallású. Az egyház a lakók minden 

célcsoportjával foglalkozik a hitéletnek megfelelően. Hitoktatást végez a helyi oktatási 

intézményekben.  

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Az önkormányzatok közötti együttműködés társulás formájában több területen megvalósul: orvosi 

ügyelet, házigondozás, családsegítő szolgálat. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenleg nem működik. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  

 

Mindenképpen esélyegyenlőségi tevékenységnek is minősítjük önmagában a civil szervezetek 

meglétét. Tevékenységükkel közösségi életet biztosítanak, hozzájárulnak a település kulturális 

életéhez. A szervezetek gyermekeket is bevonnak tevékenységükbe átadva tudásukat, 

hagyományőrzésüket a fiatalabb korosztálynak. Sok idős ember is tevékeny szerepet vállal  a 

szervezetekben. A társas kapcsolatok során fontosnak érzik magukat, az elmagányosodás érzését 

ezzel megelőzik.  

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

A gazdaság helyi szereplői is igyekeznek lehetőségeik szerint támogatni a település lakosságát. 

Törekednek az esélyegyenlőségi szempontok betartására, lehetőségeik függvényében.  

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének folyamatába. 

 

Az esélyegyenlőségi program elkészítésében HEP fórum működött közre. Konzultáltunk az 

érintett partnercsoportok képviselőivel, az intézmények vezetőivel, a civil szervezetekkel.  A 
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problémákat közösen megvitattuk és ez alapján készítettük el a jelen programunkat.  A program-

tervezetet társadalmi vitára bocsátottuk. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  

 

A Fórum évenként kívánja áttekinteni a megvalósulás folyamatát, melyhez kérni fogja a 

véleményezésbe aktívan résztvevők észrevételeit, javaslatait. Szentistván nagyközség 

Esélyegyenlőségi Programja mindenki számára nyilvános és elérhető.  A hozzáférés a Szentistváni     

Közös Önkormányzati Hivatalban   ügyfélfogadási időben megtekinthető, továbbá a www. 

szentistvan. hu internetes oldalon is közzétesszük. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Felelőtlenül vállalt magas 

gyermekszám, eladósodottsággal.  

2. Alacsony iskolázottság, a 

munkavállaláshoz szükséges 

képességek hiánya.   

1. Felvilágosítás, családtervezési és 

pénzügyi tanácsadás. 

2. Képzési programok szervezése, 

közfoglalkoztatás szervezése. 

Gyermekek 

 

1. Egészségtelen életmód - helytelen 

táplálkozás, mozgásszegény életmód.   

2. A nyári szünet idején gyermek-  

programok hiánya.  

 

l. Egészséges életmódra nevelésről 

ismeretterjesztés, programok 

szervezése. 

2. A nyári szünet idejére 

gyermekprogramok szervezése. 

Idősek 

1. Elöregedő lakosság, időskorúak 

elmagányosodás.  

2. Az idős emberek - hiszékenységét 

kihasználva -  könnyebben áldozattá 

válnak. Bűncselekmények, becsapások 

célpontjai. 

3. Egészségügyi problémák.  

1. Idősekkel napi kapcsolattartás. 

Nyugdíjas klub megalakulása. 

2. Időseket érintő bűncselekmények, 

áldozattá válásuk és becsapásuk  

megelőzése felvilágosítással, 

tájékoztatással. 

3. Egészségügyi problémák megelőzése, 

feltárása. 

Nők 

l. Nehezített a visszatérés a munka 

világába. 

2. Betegségek, élettervezési és 

életvezetési  problémák.  

1. Bölcsődei ellátás biztosításával a nők 

munkához jutásának segítése.   

2. Egészségnap szervezése, élettervezési 

és vezetési tanácsadás. 

Fogyatékkal 

élők 

1. A munkához jutás nehézsége, 

elszigetelődés. 

l. Információhoz jutás segítése, pályázati 

lehetőségek figyelése, ezzel is segítve a 

közösséghez tartozást. 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 
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Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

l. Családtervezés és a jövedelem 

beosztása. 

2. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

esélyeinek javítása. 

1. Védőnő, Egészségügyi Intézmények, 

Oktatási Intézmények, Családsegítő. 

Felelős: Polgármester 

2. Önkormányzat. Foglalkoztatási 

Osztály.  

Felelős: Polgármester 

Gyermekek 
l. Egészséges életmódra nevelés. 

2. Nyári programok gyerekeknek   

1. Oktatási Intézmények, Egészségügyi 

Intézmények, Gyermekvédelmi 

szakember, Védőnő.  

Felelős: Polgármester 

2. Szkultinfo Nonprofit Kft., Szülők, Civil 

szervezetek, Egyesületek. Pedagógusok, 

Önkéntes munkát végzők. 

Felelős: Polgármester 

Idősek 

1. Elöregedő lakosság, időskorúak 

elmagányosodása.  

2. Időseket érintő bűncselekmények, 

áldozattá válásuk, becsapásuk 

megelőzése.  

3. Egészségügyi problémák 

megelőzése, feltárása. 

1. Szociális szakemberek, Civil 

szervezetek, Egyesületek.  

Felelős: Polgármester, Jegyző  

2. Házi gondozók, Szociális referens 

Családsegítő, Rendőrség, Polgárőrség. 

Felelős: Polgármester  

3. Háziorvosok, Házi segítségnyújtók,  

Egészségügyi Intézmények. 

Felelős: Polgármester 

Nők 

1. Visszatérés a munka világába.  

2. Egészséges életmód, életvezetés -

élettervezés. 

1. Önkormányzat, Védőnő, Családsegítő  

Felelős: polgármester, projektmenedzser  

2. Önkormányzat, egyéni vállalkozók, 

civil szerveztek egészségügyi és pénzügyi 

szakemberek   

Felelős: Polgármester 

Fogyatékkal 

élők 

1. Munkához való jutás – távmunka 

lehetőség – közösséghez tartozás 

1. Önkormányzat, Szkultinfo Nonprofit 

Kft, Civil szervezetek, Egyesületek, 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete. 

Felelős: Polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák felzárkózási esélyeihez segítséget adunk, ezáltal 

életminőségük javul, továbbá felkeltsük az igényt arra, hogy önállóan is képesek legyenek javítani 

életükön. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életminősége folyamatosan javuljon.  

Felvilágosítással, tájékoztatással, foglalkoztatás, képzés szervezésével segítünk anyagi helyzetük 

javításán, hogy saját erőből is tudjanak javítani sorsukon.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésének elősegítését.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, számítunk tudásukra, tapasztalataikra, segítjük 

őket abban, hogy méltósággal, szeretetben élhessenek.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkaerő-piacra történő visszatérést. A családi, szülői 

és munkahelyi feladatok összeegyeztetését, az egyenlő esélyek érvényesülését.   
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Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők speciális problémáinak feltárására, keressük 

életminőségük javítását célzó lehetőségeket.  

 

Hivatkozhatunk Juhász József (1914-2003.) szentistváni származású író, költő, festőművész azon 

gondolataira, miszerint nagyon meghatározó a család és a szülőföld szeretete az ember életében. 

Ő a nemzedékek együttélésének pozitív példáját említette. „A családdal együtt élt az anyai ági 

nagymama Cseh Anna, aki a költőt és testvéreit meleg szeretettel vette körül. Önéletrajzában is 

megemlékezik különleges jó természetéről.”  

A gyermekkor szintén meghatározó. „Gyermekkora nagy részét szülőfalujában, Szentistvánon 

töltötte. Bár nagy szegénységben éltek, mégis szívesen idézte fel élményekben gazdag 

„pendelyes éveit”.  A szülőfalu, a közeli Mezőkövesd és az egész környék, a Matyóföld a 

legfontosabb kötődést jelentette a költő számára. Lélekben sohasem tudott tőle elszakadni, 

amelynek köszönhetően utolsó éveiben visszaköltözött Miskolcról szülőfalujába, 

Szentistvánra.”    

 

Közös feladatunk és felelősségünk, hogy a költőéhez hasonlóan erős kötődés alakuljon ki az itt 

élőkben életük folyamán, hogy a település életképes maradjon.        
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Családtervezés és a jövedelem beosztása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Felelőtlenül vállalt magas gyermekszám, 

eladósodottsággal. 

 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Továbbtanulás, szakmaszerzés. 

A család eltartóképességét figyelembe véve - 

gyermekszám tervezése. 

Jövedelem beosztása, számlák rendszeres 

fizetése. 

A család biztonságos megélhetésének tervezése, 

a hitelek felvételének elkerülése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Egészségügyi felvilágosítás. 

Tájékoztatás. 

Pénzügyi tanácsadás. Család és pénzügyi 

tervezés. 

Résztvevők és felelős 

Önkormányzat, 

Védőnő, 

Pénzügyi szakember 

Felelős: Polgármester 

Partnerek 

Oktatási Intézmények, 

Egészségügyi Intézmények, 

Civil szervezetek 

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Szakma tanulása. 

Születésszabályozás. 

A családok jobb megélhetése. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség, nemtörődömség. 

Többszöri tájékoztatás tartása 

Szükséges erőforrások 

Humán, szakemberek összefogása. 

Pénzügyi, költségvetési. 

Pályázati lehetőségek. 
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Intézkedés címe: 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

esélyeinek javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Alacsony iskolázottság, a munkavállaláshoz 

szükséges képességek hiánya. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Szakképzettség nélküli munkanélküliek 

foglalkoztathatóságának növelése, 

továbbképzések, tanfolyamok elvégzésére 

ösztönzéssel. 

A munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges 

képességek fejlesztése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Tanácsadás megszervezése, képességek 

fejlesztése. 

Tanfolyamhoz, továbbképzéshez jutás segítése. 

Közfoglalkoztatás. 

Résztvevők és felelős 

Önkormányzat-közfoglalkoztatást szervező 

Oktatási Intézmények. 

Felelős: Polgármester 

Partnerek 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 

Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala 

Foglalkoztatási Osztály. 

Családsegítő Szolgálat. 

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Szakképesítéssel rendelkezők száma nő. 

Jobb alkalmazkodás a munkahelyen, hosszabb 

idejű foglalkoztatások. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

A képzéseken résztvevők lemorzsolódása. 

A munkanélküliek részére képzési támogatás 

biztosítása. 

Szükséges erőforrások 
Humán. 

Közfoglalkoztatási pályázat. 
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Intézkedés címe: Egészséges életmódra nevelés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egészségtelen életmód - helytelen táplálkozás, 

mozgásszegény életmód.   

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Érdemi együttműködés a gyermekvédelmi 

jelzőrendszerrel.  

Prevenció, ismeretterjesztés, szűrővizsgálatok. 

A gyermekek védelme. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Tájékoztató programok szervezése.  

Sportesemények szervezése. 

Prevenciós nap szervezése.  

Szűrővizsgálatok szervezése. 

Résztvevők és felelős 
Védőnő, Óvónők, Pedagógusok.   

Felelős: Polgármester 

Partnerek 

Önkormányzat, Egészségügyi Intézmények 

Szentistváni Gyermekekért Alapítvány, 

Szentistváni Mesepalota Alapítvány. 

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Egészséges gyermekek.  Kevés hiányzás az 

intézményekből. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai között 

rendszeres, hatékony együttműködés. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Az együttműködés hiánya. 

Megfelelő képzettségű szakemberek 

kiválasztása. 

Szükséges erőforrások 
Humán, pályázatok figyelése, szakemberek 

felkérése. 
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Intézkedés címe: Nyári programok gyermekeknek 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nyári szünet idején gyermekprogramok 

hiánya. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

A szabadidő hasznos, kreatív eltöltése. 

„Kulcsos gyerekek” biztonságos felügyelete. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Igényfelmérés. 

Szabadidős tevékenység megszervezése. 

Résztvevők és felelős 

Szkultinfo Nonprofit Kft., Gyermekvédelmi 

szakember, Oktatási intézmény. 

Felelős: Polgármester 

Partnerek 
Civil szervezetek, Egyesületek, Szülők, 

Önkéntes munkát vállaló diákok. 

Határidő 2027.december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Szabadidő hasznos eltöltése. 

A szülők elégedettsége. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Aktivitás hiánya gyermekek részéről. 

Tájékoztatás, felhívás és szervezés. 

Szükséges erőforrások Humán, költségvetés, szakemberek bevonása. 
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Intézkedés címe: 
Elöregedő lakosság, időskorúak 

elmagányosodása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Településünkön egyre több az időskorú lakos, 

kevesebb a születések száma, nő az elvándorlás. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Az életminőség javítása.  

Közösségi tevékenységbe történő bevonás. 

Aktivitásuk megőrzése és fokozása, továbbá 

érdekeik képviselete.  

Nyugdíjas klub megalakulása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Önszerveződés segítése. 

Programok szervezése. 

 

Résztvevők és felelős 
Szociális szakemberek.   

Felelős: Polgármester, jegyző 

Partnerek Civil szervezetek, Egyesületek, Családsegítő.  

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Az elmagányosodott idős emberek 

életminősége javul.  

A nyugdíjas klub megalakul. 

 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség, aktivitás hiánya. 

Kockázatkezelés: Tájékoztatás, 

figyelemfelhívás. Más települési klubok 

működéséről filmek vetítése. 

Szükséges erőforrások Pályázati források, önkormányzati források; 
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Intézkedés címe: 
Az időseket érintő bűncselekmények, 

áldozattá válásuk, becsapásuk megelőzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az idős emberek - hiszékenységét kihasználva -  

könnyebben áldozattá válnak. 

Bűncselekmények, becsapások célpontjai.  

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Célunk, hogy a településen olyan legyen a 

közbiztonság, hogy az idősek ne legyenek 

bűncselekmény, becsapás áldozatai. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

A polgárőrök jelenléte, közreműködése a 

településen. 

 Bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások 

szervezése. 

Rendőrség  járőrözése, veszély esetén 

riaszthatósága. 

Résztvevők és felelős 
Családsegítő 

Felelős: polgármester 

Partnerek Rendőrség, Polgárőrség, Házi segítségnyújtók. 

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A felvilágosító programokon résztvevők száma 

nő. Kevesebb idős ember válik áldozattá. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Kockázatok: az idősek nem együttműködőek.  

Csökkentésük eszközei: együttműködés a 

rendőrséggel, polgárőrséggel  

Szükséges erőforrások Humán, jelzőrendszer. 
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Intézkedés címe: 
Egészségügyi problémák megelőzése, 

feltárása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az időskorral járó betegségek. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

A betegségek megelőzése, késleltetése, 

egészségmegőrzés. 

Az aktív, egészséges emberek kevesebb 

segítséget igényelnek, önellátásra képesek. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Egészségmegőrzésre figyelem felhívás, 

tájékoztatás. 

Szűrővizsgálatok megszervezése. 

Résztvevők és felelős 

Családsegítő 

Háziorvosi szolgálatok 

Felelős: Polgármester 

Partnerek Egészségügyi intézmények, házi gondozók. 

Határidő 
 

2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Szűrőprogramokon résztvevők száma nő. 

Egészségesebb idősebb korosztály. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Aktivitás hiánya. 

Az idejében feltárt problémák könnyebben 

gyógyíthatók, kezelhetők. 

Szükséges erőforrások Humán, költségvetési. 

 



69 
 

 

Intézkedés címe: Visszatérés a munka világába  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nehezített a visszatérés a munka világába.   

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

A nők esélyegyenlőségének előmozdítása a 

településen a bölcsődei ellátás biztosítása által. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Szükség esetén a bölcsődei férőhelyek 

bővítésével. 

Résztvevők és felelős 
Szociális ügyintéző, védőnő 

Felelős: Polgármester, projekt menedzser 

Partnerek Önkormányzat, védőnő 

Határidő: 
2027.  december   31. 

  

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Csökken a munkanélküli nők száma. 

Az intézményekbe beíratott gyermekek száma 

nő. 

A családok anyagi helyzete javul. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

beruházási hiba 

rendszeres műszaki felülvizsgálatok 
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Intézkedés címe: 
Egészséges életmód, életvezetés és 

élettervezés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Betegségek, élettervezési és életvezetési 

problémák. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

Jól funkcionáló családok.   Gyermekvállalás. 

Megfelelő munka vagy munkahely megtalálása. 

Sikeres nők, családanyák. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Egészségnap szervezése. A helyes táplálkozás, 

mozgás fontosságáról előadás tartása. 

Életvezetési tanácsadás, fórum megszervezése. 

Tapasztalatcsere, egymástól tanulás lehetősége. 

Résztvevők és felelős 

Háziorvosi szolgálatok, Szkultinfo Nonprofit 

Kft., Pénzügyi szakemberek 

Felelős: Polgármester 

Partnerek 
Egyéni vállalkozók, Civil szervezetek, 

Egyesületek. 

Határidő 2027.december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Érdeklődők számának növekedése. 

Azonos érdeklődésű csoportok megalakulása, 

működtetése.  

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. 

Tájékoztatás, meggyőzés. 

Szükséges erőforrások 
Humán, támogatók felkutatása, szakemberek 

megkeresése. 
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Intézkedés címe: 
Munkához való jutás - távmunkalehetőség – 

közösséghez tartozás. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nehéz a munkához való jutás. Elszigetelődés. 

Az egészséges emberek nem ismerik a 

fogyatékkal élők mindennapi gondjait. 

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, 

közép- és hosszútávú időegységekre bontásban 

A fogyatékkal élők munkához segítése. 

A településen élő fogyatékos emberek 

gondjainak megismerése. 

A közösséghez tartozás erősítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Képzési lehetőségek feltárása. 

Szakértői segítségnyújtás megszervezése, 

információhoz juttatás. Érzékenyítés. 

A település közösségi programjain való 

részvételük segítése. 

Résztvevők és felelős 

Önkormányzat, Szkultinfo Nonprofit Kft. 

Családsegítő, Egyesületek, Civil szervezetek. 

Felelős: Polgármester 

Partnerek 
Egészségügyi intézmények, Foglalkoztatók. 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Határidő 2027. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid-, közép- és hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A fogyatékos személyek munkához jutása nő. 

A település közösségi életében részt vesznek. 

A lakosok megismerik és segítik fogyatékos 

embertársaikat. 

Kockázatok 

és csökkentésük eszközei 

Nincs pályázati lehetőség. A munkaerőpiac 

rugalmatlansága. 

A fogyatékkal élők segítését szolgáló 

szervezetek felkutatása, információhoz jutás. 

Szükséges erőforrások 
Humán, pályázatok figyelése. 

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

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
  A B C D E F G H I J 

Intézked

és 

sorszáma 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Családterve

zés és a 

jövedelem 

beosztása 

Felelőtlenül vállalt 

magas gyermekszám, 

eladósodottsággal. 

. 

Továbbtanulás, 

szakmaszerzés. 

A család 

eltartóképességét 

figyelembe véve - 

gyermekszám 

tervezése. 

Jövedelem beosztása, 

számlák rendszeres 

fizetése. 

A család biztonságos 

megélhetésének 

tervezése, a hitelek 

felvételének elkerülése. 

Szociális 

Szolgáltatásterv

ezési Koncepció 

Egészségügyi 

felvilágosítás. 

Tájékoztatás 

Pénzügyi 

tanácsadás. 

Család és 

pénzügyi 

tervezés. 

Polgármester 2027.december 31. 

Szakma tanulása. 

Születésszabályozás. 

A családok jobb 

megélhetése. 

Humán, szakemberek 

összefogása. 

Pénzügyi, 

költségvetési. 

Pályázati lehetőségek. 

Fenntartható, 

folyamatos 

tevékenységgel 

biztosítható. 

2 

A 

foglalkoztat

áshoz való 

hozzáférés 

esélyeinek 

javítása 

Alacsony 

iskolázottság, a 

munkavállaláshoz 

szükséges képességek 

hiánya. 

Szakképzettség nélküli 

munkanélküliek 

foglalkoztathatóságána

k növelése, 

továbbképzések, 

tanfolyamok 

elvégzésére ösztönzés. 

A munkaerő-piaci 

alkalmazkodáshoz 

szükséges képességek 

fejlesztése. 

Együttműködés

i megállapodás 

képzőkkel. 

Közfoglalkoztat

ási pályázati 

dokumentáció. 

   

Tanácsadás 

megszervezése, 

képességek 

fejlesztése. 

Tanfolyamhoz, 

továbbképzéshez 

jutás segítése. 

Közfoglalkoztatás 

Polgármester 2027.december 31. 

Szakképesítéssel 

rendelkezők száma nő. 

Jobb alkalmazkodás a 

munkahelyen, 

hosszabb idejű 

foglalkoztatások. 

Humán.  

Közfoglalkoztatási 

pályázat. 

Fenntartható, 

folyamatos 

kapcsolattartással 

a Mezőkövesdi 

Járási Hivatal  

Foglalkoztatási 

Osztály 

munkatársaival.  
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Egészséges 

életmódra 

nevelés 

Egészségtelen 

életmód - helytelen 

táplálkozás, 

mozgásszegény 

életmód.   

Érdemi együttműködés 

a gyermekvédelmi 

jelzőrendszerrel.  

Prevenció, 

ismeretterjesztés, 

szűrővizsgálatok. 

A gyermekek védelme. 

Az óvoda és 

iskola nevelési 

programja 

Tájékoztató 

programok 

szervezése.  

Sportesemények 

szervezése. 

Prevenciós nap 

szervezése.  

Szűrővizsgálatok 

szervezése. 

Polgármester 2027.december 31. 

Egészséges gyermekek.  

Kevés hiányzás az 

intézményekből. 

A gyermekvédelmi 

jelzőrendszer tagjai 

között rendszeres, 

hatékony 

együttműködés. 

Humán, pályázatok 

figyelése, 

szakemberek 

felkérése. 

Pályázati forrás és 

alapítványok 

támogatása  estén 

fenntartható.  

2 

Nyári 

programok 

gyermekek

nek 

Nyári  szünet idején 

gyermekprogramok 

hiánya. 

A szabadidő hasznos, 

kreatív eltöltése.  

„Kulcsos gyerekek” 

biztonságos felügyelete. 

Költségvetési 

rendelet 

Igényfelmérés. 

Szabadidős 

tevékenység 

megszervezése. 

Polgármester 2027.december 31. 

Szabadidő hasznos 

eltöltése. 

A szülők elégedettsége. 

Humán, költségvetés, 

szakemberek 

bevonása. 

Fenntartható, 

mert a szülők is 

hozzájárulnak 

anyagilag is a 

gyermekek nyári 

szabadidejének 

hasznos 

eltöltéséhez. 

III. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Elöregedő 

lakosság, 

időskorúak 

elmagányos

odása 

Településünkön 

egyre több az 

időskorú lakos, 

kevesebb a születések 

száma, nő az 

elvándorlás. 

Az életminőség 

javítása.  

Közösségi 

tevékenységbe történő 

bevonás. 

 Aktivitásuk megőrzése 

és fokozása, továbbá 

érdekeik képviselete. 

 Nyugdíjas klub 

megalakulása. 

költségvetési 

rendelet 

Önszerveződés 

segítése. 

Programok 

szervezése. 

 

Polgármester, 

jegyző 
2027.december 31. 

Az elmagányosodott 

idős emberek 

életminősége javul. 

A Nyugdíjas klub 

megalakul. 
  

 

Pályázati források, 

önkormányzati 

források; 

Fenntartható, 

pályázati 

lehetőségek 

figyelemmel 

kisérése. 

 

2 

Az időseket 

érintő 

bűncselek

mények, 

áldozattá 

válásuk 

megelőzése 

Az idős emberek  - 

hiszékenységét 

kihasználva-  

könnyebben 

áldozattá válnak. 

Bűncselekmények, 

becsapások célpontjai 

lesznek. 

Szeretnénk, ha a 

településen olyan lenne 

a közbiztonság, hogy az 

idősek továbbra se 

legyenek 

bűncselekmény 

áldozatai 

Gazdasági 

program  

A polgárőrök 

jelenléte, 

közreműködése a 

településen. 

Bűnmegelőzéssel 

kapcsolatos 

előadások 

szervezése. 

Rendőrség  

járőrözése, 

veszély esetén 

riaszthatósága.. 

Polgármester 2027.december 31. 

A felvilágosító 

programokon 

résztvevők száma nő. 

Kevés idős ember lesz 

bűncselekmény 

áldozata. 

Humán, 

jelzőrendszer. 

Fenntartható 

folyamatos 

szervezéssel, 

intenzív 

kapcsolattartással

. 
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3 

Egészségügyi 

problémák 

megelőzése, 

feltárása 

Az időskorral járó 

betegségek. 

A betegségek 

megelőzése, 

késleltetése, 

egészségmegőrzés. 

Az aktív, egészséges 

emberek kevesebb 

segítséget igényelnek, 

önellátásra képesek. 

Költségvetési 

rendelet 

Egészségmegőrzé

sre figyelem 

felhívás, 

tájékoztatás. 

Szűrővizsgálatok 

megszervezése. 

Polgármester 2027.december 31. 

Szűrőprogramokon 

résztvevők száma nő. 

Egészségesebb idősebb 

korosztály. 

Humán, költségvetési. 

Fenntartható 

folyamatos 

együttműködésse

l az 

egészségügyben 

és a szociális 

területen 

dolgozókkal, házi 

gondozókkal.  

 

IV. A nők esélyegyenlősége 

1 

Visszatérés 

a munka 

világába 

Nehezített a 

visszatérés a munka 

világába. 

A nők 

esélyegyenlőségének 

előmozdítása a 

településen. 

 Bölcsődei férőhelyek 

bővítése 

Pályázati  

dokumentáció  

Bölcsődei, 

férőhelyek 

bővítése 

Polgármester 

Projektmened

zser 

2027.december 31.  

Csökken a 

munkanélküli nők 

száma. 

Az intézményekbe 

beíratott gyermekek 

száma nő. 

A családok anyagi 

helyzete javul. 

TOP-1.4.1-16 pályázati 

forrás, bölcsőde 

építés. 

Humán 

Pályázati forrás 

estén 

fenntartható.  

2 

Egészséges 

életmód, 

életvezetés 

és 

élettervezés 

Betegségek, 

élettervezési és 

életvezetési 

problémák. 

Jól funkcionáló 

családok. 

Gyermekvállalás. 

Megfelelő munka vagy 

munkahely 

megtalálása. Sikeres 

nők, családanyák. 

Szociális 

Szolgáltatásterv

ezési Koncepció 

  

Egészségnap 

szervezése. A 

helyes 

táplálkozás, 

mozgás 

fontosságáról 

előadás tartása. 

Életvezetési 

tanácsadás, 

fórum 

megszervezése. 

Tapasztalat csere, 

egymástól 

tanulás 

lehetősége. 

Polgármester 2027.december 31.. 

Érdeklődők számának 

növekedése. 

Azonos érdeklődésű 

csoportok 

megalakulása, 

működtetése.  

Humán, támogatók 

felkutatása, 

szakemberek 

megkeresése. 

Fenntartható, 

szervezéssel, 

gazdálkodó 

szervezetek 

támogatásával.   
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

 

1 

Munkához 

való jutás - 

távmunkaleh

etőség – 

közösséghez 

tartozás. 

Nehéz a munkához 

való jutás. 

Elszigetelődés. 

Az egészséges 

emberek nem ismerik 

a fogyatékkal élők 

mindennapi gondjait. 

A fogyatékkal élők 

munkához segítése. 

A településen élő 

fogyatékos emberek 

gondjainak 

megismerése. 

A közösséghez tartozás 

erősítése. 

  Mozgássérültek 

Mezőkövesdi  

Egyesülete 

Szervezeti és 

működési 

szabályzata. 

Képzési 

lehetőségek 

feltárása. 

Szakértői 

segítségnyújtás 

megszervezése, 

információhoz 

juttatás. 

Érzékenyítés. 

A település 

közösségi 

programjain való 

részvételük 

segítése. 

Polgármester 
Folyamatos, 

 2027. december 31. 

A fogyatékos 

személyek munkához 

jutása nő. 

A település közösségi 

életében részt vesznek. 

A lakosok megismerik 

és segítik fogyatékos 

embertársaikat. 

Humán, pályázatok 

figyelése. 

Pénzügyi, 

számítógép. 

Pályázati forrás és 

a fogyatékkal élők 

munkaerőpiaci 

elhelyezkedését 

segítőkkel való 

kapcsolattartás 

esetén. 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 
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- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester 

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

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

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

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

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I.  Szentistván nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 

vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 

Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Szentistván nagyközség képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …/2023. (II.8.) számú 

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

Képviselő-testületi határozat. 

 

 

 

 

Szentistván, 2023. február 8. 

          

                                                                                                          Dobóné Koncz Judit  

                                                                                                                 polgármester 

 

 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 

 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 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  

 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  

 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  

 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  

 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  

 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  

 

 

                                                      
2 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 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4 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. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


