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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Bükkábrány Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami 
és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési 
stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A település bemutatása 

 

BÜKKÁBRÁNY 

Fejezetek egy 780 éves település múltjából 

Bükkábrány a történeti Borsod vármegye délkeleti részén terül el, a Bükkalja települése. 
Miskolctól 33 km-re, Mezőkövesdtől 15 km-re fekszik. A községet átmetszi a 3. sz. főút. 

 

 
 

 

Bükkábrány és a környező települések 
 

 
 
 
 
Számos régészeti emlék közül Mezőcsát vaskori, Muhi kelta, Mezőkövesd, Gelej, 

Szentistván, Mezőcsát és Nyékládháza szarmata, Egerlövő és Mezőkövesd gepida, Sály és 
Nyékládháza avar, Szakáld, Mezőcsát, Mezőnyék és Sály honfoglalás-kori leletei bizonyítják a 
Bükkábrányt körülvevő nagyobb tájegység mindenkori letelepedésre alkalmas voltát.  
Ábrány település írott forrásban 1221-ben tűnik fel először Abram névalakban.   
A falu neve a birtokos Ábrahám személynévből keletkezett. A megkülönböztető szerepű, utóbb 
hozzácsatolt Bükk-előtag azzal kapcsolatos, hogy a község a Bükkalján fekszik. 
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A község első írásos említésének emlékműve 
 

Bükkábrány határában 1960-tól folytak földtani kutatások a lignit kitermelést megcélozva, de a 
széntermelés csak 1985 szeptemberében indult meg. Ugyanebben az évben felállt a 
Bükkábrányi Bányaüzem, de a bánya végleges felállítása csak 1990-re fejeződött be, aminek 
köszönhetően a településen több száz új munkahely jött létre. A földtörténeti 
harmadidőszakban a területet kevésbé sós vizű, sekély beltenger borította, környékén 
hatalmas láperdőkkel. Az évmilliók során az elpusztult növényzetből a fokozódó nyomás 
hatására jelentős lignittelepek alakultak ki, melyek a földmozgások következtében csak pár 
méterre vannak a felszín alatt. Az itt kibányászott lignit a tiszapalkonyai és a visontai erőműben 
kerül feldolgozásra. 

Néhány éve, 2007. júliusában, világszenzációt jelentő leletre bukkantak a bánya 
területén. A 16 mocsárciprus törzsből álló lelet együttes 60 méteres mélységből került elő, 
megőrizve egykori fás szerkezetét, nem engedve az úgynevezett szénülési folyamatnak. 

Korabeli magasságuk elérhette a 30-40 métert is. Pusztulásukhoz egy hirtelen 
homokvihar vagy iszaplavina vezethetett, amely mintegy 6 méteres magasságban elborította, 
így konzerválta a mocsárciprusok törzsének alsó részét, míg a homok- vagy iszapréteg fölé eső 
részek elpusztultak. Az 5-6 méter magas, 2-3 méteres átmérőjű tizenhat fatörzs eredeti, álló 
helyzetében 
konzerválódott, de a hasonló leletektől eltérően nem szenesedett el és nem is kövesedett meg. 

  

   

                             Részlet a lignitbányáról. Előtérben a több millió éves mocsárciprusok. 
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A szocializmus évei alatt a község lassú fejlődésnek indult. Átadták a vezetékes ivóvíz-
hálózatot, , új öt tantermes iskola és szolgálati lakás épült, kialakították a művelődési házat, 
elkezdték az utak aszfaltozását, megépült az aszfaltos kézilabda pálya, társadalmi munkában 
több kilométer járda készült, átadták a gázcsere-telepet és a községházát. 
A rendszerváltás visszahozta a település önállóságát. 1990-ben sor került az első helyhatósági 
választásra, megválasztották a község első polgármesterét. A település gyors fejlődésnek 
indult. 1990 tavaszán az 1844 lakosú község, a világháborúk ábrányi áldozatainak emlékét őrző 
parkban felállította a település első írásos említésének (1221) emlékművét.  

A képviselőtestület folytatta az utak aszfaltozását, a járdák felújítását, kerékpárutat 
épített a bányához, elkészítette a községi szeméttelepet, kiépítette – lakossági összefogással – 
a gázhálózatot és kábel-televíziós rendszert, bővítette az ivóvíz- és önerőből a 
telefonhálózatot, folytatta a közintézmények felújítását. A település határában üzemanyag-
töltő állomás épült, új üzletek nyíltak, amelyek a lakossági szolgáltatás bővítését célozták meg. 
Településünkön ma már korszerű bölcsőde, óvoda, iskola működik. Megszépült a falu központ 
ami odacsábítja az embereket. Mozgásra-sportolásra mindenkinek meg van a lehetősége. 

Bükkábrány képekben 
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1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén  

 Fő Változás 

2007 1596  

2008 1590 100% 

2009 1598 101% 

2010 1558 97% 

2011 1558 100% 

2012 1560 100% 

2013 1560 100% 

forrás: TeIR 
 
 

 
 
Amint az a táblázatból is kitűnik a lakónépesség aránya 2008. -2013. éveket vizsgálva kis 
arányban csökkent. 2007-ben 1596 fő a lakónépesség 2013-ra  1560 fő. A következő táblázatok 
ennek összetett okát számokkal alátámasztva mutatják be.   
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 877 795 1672 52% 48% 

0-2 évesek     35      

0-14 éves 111 111 222 50% 50% 

15-17 éves 28 39 67 42% 58% 

18-59 éves 437 512 949 46% 54% 

60-64 éves 54 48 102 53% 47% 

65 év feletti 173 85 258 67% 33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
 

 
 
A 0-14 évesek körében a nők és a férfiak azonos arányban képezik az állandó lakosság részét.  
A 18-59 évesek körében az arány a férfiak javára eltolódik.  A nők a munkahely hiányában 
nagyobb arányban hagyják el a települést. A 60. év feletti korosztályt vizsgálva az állandó 
népesség aránya megfordul a nők száma magasabb. Ennek okát keresve megállapítható, hogy 
a férfiak egészségi állapota ebben a korban rohamosan romlik, ebből az a sajnálatos tény 
következik, hogy az életkoruk rövidebb 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 265 278 95,3% 

2008 270 250 108,0% 

2009 270 244 110,7% 

2010 266 229 116,2% 

2011 258 222 116,2% 

2012 262 220 119,1% 

2013 na. na #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
  
 

 
 
2001.évben a  0-14 évesek  4,7 %-al meghaladták a 65 év feletti lakosság arányát 2008-ban ez  
megfordult és  8%-al  magasabb a 65 év feletti lakosság aránya.  A 65 év feletti lakosság javára 
ez az arány évről – évre növekedett  2012. évre  19,01 %-ot ért el. 
 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 53 30 23 

2009 35 27 8 

2010 15 36 -21 

2011 23 26 -3 

2012 na. na. #ÉRTÉK! 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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2008-2009. években a községünkben a bevándorlás a jellemző. A Bükkábrányban a munkahely 
lehetőség idecsalta a fiatalokat. 2010-ben a vállalkozások munkaerő igénye betelt., Ez maga 
után vonta az elvándorlást. Ami sajnos a mai napig jellemző. Az Önkormányzat ennek 
megállításában partner a munkahely teremtési ötletek támogatásában, egyben annak 
felkutatásában. 
 

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma 
halálozások 

száma 

természetes 
szaporodás 

(fő) 

2008 17 24 -7 

2009 13 19 -6 

2010 11 27 -16 

2011 13 26 -13 

2012 12 20 -8 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2008. illetve 2009. és  2012. években a természetes szaporodás azonos. 2010-2011. években a 
halálozás jelentősebben meghaladja a születések számát. A születések számát évről évre 
vizsgálva láthatjuk, hogy 2008. évtől kezdődően csökkent, majd közel azonos.  A helyi 
viszonyok ismeretében a születések számánál szerepet játszik a fiatalok elvándorlása, és a 
gyermekvállalási kedv csökkenése. A halálozások száma évenként változó, de jelentős eltérés 
nem mutatkozik 
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Értékeink, küldetésünk  

 
 
A Bükkábrány környezetétre  jelentős hatást gyakorol a falu határában működő szénbányászat, 
ezen túlmenően a bányaüzemre  épülő munkahelyek, a jó minőségű termőföldek, a szociális és 
egészségügyi ellátás a civilszervezetek léte mind alapot adhat arra, hogy településünkön 
mindenkinek esélye legyen a jó minőségű  szolgáltatásokra, a megfelelő életkörülményekre. 
Bükkábrány Község Önkormányzata az alábbi küldetést tekinti sajátjának: A múlt  értékeit 
megőrizni, ezen túlmenően az utókor számára maradandót alkotni. Lényeges feladat a helyi 
lakosok igényeinek megfelelni, a fejlődést a források kutatásával előmozdítani, azt összhangba 
hozni a világunkat jellemző változásokkal. 
Odafigyelünk az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére. 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Bükkábrány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
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. 
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Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 
rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 

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

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

előírásaira. 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az esélyegyenlőséget segítő helyi rendeletek, határozatok a település szociálpolitikai 
intézkedéseit, az ezekkel kapcsolatos elveit határozza meg.  
2011-ben Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 18/2011.(IX.15.) 
ÖK számú módosított rendeletet. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy a szociális 
biztonság megteremtése és megőrzése  érdekében meghatározza a rászorultak részére 
nyújtandó, ill. nyújtható, pénzbeli vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit és 
mértékét, valamint igénybevételük rendjét. A képviselőtestület 10/2011.(III.31.)ÖK. sz 
módosított rendelete az első lakáshoz jutók anyagi támogatásáról szól. A képviselőtestület 
9/2007. (XII.4) ÖK.sz.  rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
programhoz való csatlakozásról szól.  11/2004.(IV.30) ÖK.sz- ú rendeletében a 
képviselőtestület a gyermekjóléti szolgálat működéséről és szolgáltatásainak igénybevételéről 
rendelkezett. Fő cél, hogy községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely a község 
lakosai számára, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek enyhítésére szolgál. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
A helyi esélyegyenlőségi program kapcsolódik a helyi településrendezési tervhez a 
költségvetési koncepcióhoz, valamint a gazdasági programunkhoz.    Segíti a helyi szociális 
ellátást biztosító  rendelet megvalósulását. Bükkábrány Község Önkormányzata az 
esélyegyenlőség végrehajtásához szükséges lépéseket lehetőségéhez mérten megteszi  ( mint 
pl. akadálymentesítés)  , a pályázati lehetőségeket keresi.  A megvalósítás fontos eszköze az   
információ áramlás a lakosság az Önkormányzat és egyéb fórumok között. 
 
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek  koncepciók, 
tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után 
szükséges annak leírása, hogy az egyes  dokumentumokban leírtak miként szolgálják az 
esélyegyenlőség megvalósulását.  
 
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a 
jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 
október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
 
Gazdasági program – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 116-
§-a értelmében  
a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési  
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 
Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv.6. §-a alapján a teleülési önkormányzat  - a fővárosban a fővárosi és a kerületi 
önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint -  a 
településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 
elkészítésével és azok elfogadásával látják el. 
 
Településszerkezeti terv – Az 1997. évi LXXVIII.tv. 10. §-a szerint a településszerkezeti terv 
meghatározza a település alakításának, védelmének  lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek 
megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges 
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi 
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet 
állapotának javítása, vagy legalább szinten  tartása mellett. A településszerkezeti tervet a 
települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv 
módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodni. A tízévenkénti szükséges 
felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe 
foglalásáról 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

Bükkábrány a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tagja 

A társulás működésének célja és feladata  

Egyrészt, hogy biztosítsa a társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, közös 
területfejlesztési programok és projektek kialakítását, a fejlesztések megvalósítását szolgáló 
pénzalap létrehozását, a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását (a 2.sz. melléklet szerinti 
feladatok ellátásával), másrészt, hogy a társulás tagjai által a társulásra átruházott, tételesen a 
következő:  
 
Személyes gondoskodás keretbe tartozó – az 1993. évi III.tv. 57/A-§ára figyelemmel  

• Családgondozási, és az 1997. évi XXXI. tv. 39-40.§-ára figyelemmel  
• Gyermekjóléti szolgálat működtetése  

Szociális alapszolgáltatás, mely tevékenység keretében működik a családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, idősek otthona, idősek gondozóháza, 
idősek klubja.  

Egészségügyi alapellátás keretében: központi orvosi ügyelet közös szervezése  

Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében:  

• Állati hulladékok gyűjtésének és ártalmatlanításának közös szervezése  

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése.  
 
Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység.  
 
Területfejlesztéssel kapcsolatos feladatellátás.  
 
Az önkormányzati közszolgáltatások ellátása a kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és 
magas szakmai színvonalon történjen.  
 
A társulás feladatai közé tartozik továbbá az összehangolt fejlesztési tervek, ill. programok 
készítése, térségi kohéziót erősítő akciók koordinálása, marketing tevékenység folytatása, 
képzések, konferenciák, tanulmányutak szervezése, információs szolgáltató rendszer 
működtetése 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

  

 
A helyzet elemzéséül  szolgáló  statisztikai  adatokat  a TEIR adatbázisból valamint a helyi 
önkormányzati  adatok alapján gyűjtöttük   össze. Vannak  azonban olyan területek , amelyről 
az információ  szerzés nehézkes.   A  program  elkészítésekor a 2011. évi népszámlálási  adatok  
még nem kerültek feldolgozásra,  így  többnyire a korábban közzétett adatokra  
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támaszkodtunk.  A vizsgált  célcsoportok problémáinak  mélyebb feltárása szükségessé  tenné 
további adatok meglétét.   
Célszerű lenne közös adatgyűjtést  végezni az önkormányzatnak saját intézményeivel , helyi 
civil  szervezetekkel, esetleg    egyházakkal   pl. településen fogyatékkal élők létszáma, 
fogyatékosság formája,  mértéke korra nemre bontva,  ill. képzettségükkel és  
foglalkoztatásukkal  kapcsolatos   adatok. Civil programokon   való megjelenés adatai. Fenti 
adatgyűjtés  csak önkéntes alapon történhet a személyiségi  jogok védelmének 
figyelembevételével. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

„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.” 
                                                                                                                                  Magyarország 
Alaptörvénye 
                                                                                                                                                XV.cikk (2) bekezdés 

 

 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 
kilépjenek.  

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-
piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti 
ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység 
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek 
egészségi állapotában is jelentkezik.  

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 
körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 
tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.(Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

 

Bükkábrányban  nem készült felmérés a mélyszegénységben élők számáról, ezért azt az aktív 
korúak ellátásában részesülők számából  tudtuk kikövetkeztetni. 

Az aktív korúak ellátásában 25 fő részesül.   

 

*Az Szt. 33. §-ában foglaltak szerint: 

„(1)Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít 
meg annak az aktív korú személynek, 

a)aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 
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b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)–c) pont szerinti személy a továbbiakban 
együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 
lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt 
a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az 
Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f)aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 

g)akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból 
szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel 
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 
keresőtevékenységet nem folytat….. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs.” 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4.§-a és a Cst.4 §-a határozza meg a jogszabályok 
hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó szabályok az 
egyes ellátások esetében eltérően definiálja a jövedelmi és vagyon helyzetet így erre 
vonatkozó adatgyűjtés nem indokolt. Ennél sokkal átfogóbb képet kapunk a település 
helyzetéről a foglalkoztatottsági adatokból. 

 

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.   
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 

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

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 
év 

fő fő fő fő % fő % fő % 
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2008 603 596 1199 46 7,6% 26 4,4% 72 6,0% 

2009 608 599 1207 48 7,9% 39 6,5% 87 7,2% 

2010 593 606 1199 44 7,4% 26 4,3% 70 5,8% 

2011 593 599 1192 51 8,6% 36 6,0% 87 7,3% 

2012 590 593 1183 52 8,8% 37 6,2% 89 7,5% 

2013 na. na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 

 

2008-2012. éveket vizsgálva láthatjuk, hogy a nyilvántartott álláskeresők aránya 6 – 7 % körül 
mozog.      Az álláskeresők között minimálisan, de magasabb a nők száma. Valószínűleg a helyi 
viszonyok között a nők számára a munkaerő piac korlátozottabb lehetőségeket rejt magába,  
elhelyezkedésük ezáltal nehezebb. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 72 87 70 87 89 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 4 4 2 4 2 na. na. na. na. na.

% 5,6% 4,6% 2,9% 4,6% 2,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 10 17 16 14 15 na. na. na. na. na.

% 13,9% 19,5% 22,9% 16,1% 16,9% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 14 15 9 11 13 na. na. na. na. na.

% 19,4% 17,2% 12,9% 12,6% 14,6% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 12 15 8 11 11 na. na. na. na. na.

% 16,7% 17,2% 11,4% 12,6% 12,4% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 9 9 9 8 10 na. na. na. na. na.

% 12,5% 10,3% 12,9% 9,2% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 5 4 2 10 11 na. na. na. na. na.

% 6,9% 4,6% 2,9% 11,5% 12,4% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 7 11 13 10 10 na. na. na. na. na.

% 9,7% 12,6% 18,6% 11,5% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 6 7 4 10 7 na. na. na. na. na.

% 8,3% 8,0% 5,7% 11,5% 7,9% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 5 5 7 9 10 na. na. na. na. na.

% 6,9% 5,7% 10,0% 10,3% 11,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 0 0 0 0

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

56-60 év

61 év felett

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év
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 A 20 éves és fiatalabb korosztály alacsony számot mutat a regisztrált munkanélküliek körében, 
ennek oka, hogy a fiatalok nagy része még a középiskolák tanulója. A 21-30 évesek körében, 
vagyis a pályakezdő munkavállalók körében mutat magasabb értéket. A       61 év feletti 
regisztrált munkanélküli a nyilvántartásban nem szerepel ennek a - helyi viszonyok 
ismeretében – oka, hogy a lakosságnak ez a része nyugdíjas.  
 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma 
és aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 46 26 72 23 7 30 50,0% 26,9% 41,7% 

2009 48 39 87 32 17 49 66,7% 43,6% 56,3% 

2010 44 26 70 19 10 29 43,2% 38,5% 41,4% 

2011 51 36 87 29 7 36 56,9% 19,4% 41,4% 

2012 52 37 89 12 10 22 23,1% 27,0% 24,7% 

2013 na. na. #ÉRTÉK! na. na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
#ÉRTÉ

K! 
#ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       
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A nyilvántartott álláskeresőkön belül a 180 napnál, (vagyis tartósan munkanélküliek) régebbi 
munkanélküliek aránya 2008-2011-ben 40 % körül mozgott, 2012-ben 20%-os javulás 
jelentkezett. Helyi információnk szerint a munkanélküliek nagy része, az átképzések 
lehetőségét keresi. A kínálkozó munka lehetőségeket a munkaügyi központok által kínált 
lehetőségeken túlmenően  is rendszeresen kutatják. 
 
 
 
 
 

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

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 146 151 297 8 5,5% 1 0,7% 9 3,0% 

2009 143 147 290 4 2,8% 6 4,1% 10 3,4% 

2010 138 136 274 7 5,1% 2 1,5% 9 3,3% 

2011 130 128 258 9 6,9% 4 3,1% 13 5,0% 

2012 na. na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013 na. na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A pályakezdő álláskereső aránya a 18-29 éves lakosságon belül 2008-2010. években állandónak 
tekinthető, 2011. évben alig 2 %-os emelkedés figyelhető meg. A nyilvántartott pályakezdő nők 
aránya jelentősen meghaladja a férfiak arányát.  Ismételten megállapítható,  hogy a munkaerő 
piacon a férfiak lehetősége nagyobb. 
A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem 
megfelelő szakma választás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzetség 
befolyásolhatja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerő piac ma 
már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre hanem a különböző személyi 
kompetenciákra, szakmai és főként gyakorlati  tudásra vonatkoznak. 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 1508 788 720 1196 611 585 312 20,7% 177 22,5% 135 18,8%

2011 1450 766 684 #ÉRTÉK! na. na. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 

száma 

Összesen nő férfi

 
 
 
 
2001.  évben  az 1-5 osztályt végzett  123 fő,    6-7 o. végzettek 189 fő.   Az alacsony 
iskolázottság  jellegéből adódóan  a 60 év feletti korosztály jellemzője. A  helyi adatgyűjtés 
alapján megállapítható,  hogy a fiatalabb korosztály legalább a 8 általános, illetve a 
szakmunkás, vagy szakközépiskolát elvégezte, és ahogy az egyre fiatalabb korosztályt vizsgáljuk 
az iskolázottság egyre javul. 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 72 0 0,0% 20 27,8% 52 72,2% 

2009 87 0 0,0% 19 21,8% 68 78,2% 

2010 70 0 0,0% 13 18,6% 57 81,4% 

2011 87 1 1,1% 22 25,3% 64 73,6% 

2012 89 1 1,1% 18 20,2% 70 78,7% 

2013 #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal      

 
 

 

 
 
 
Az alacsony iskolai végzettség nincs szoros kapcsolatban a munkanélküliséggel, a magasabb 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen magasabb a 8 osztályt nem, illetve a csak 
annyit végzőkhöz képest.  De e mögött még megbúvik az a tény is, hogy nem jellemző az ilyen 
alacsony iskolai végzettség. 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 
száma év 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 
(TÁKISZ) 
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú 
felnőttoktat

ásban 
résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők  év 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 
#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 
#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 
#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! 

2013 #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! 

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

 
    

Egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51 %-a még mindig digitálisan írástudatlan. 
Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett-  a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a 
kis településen élők és az alacsony iskolai végzettségűek körében, akiket szinte csak a 
felnőttképzés keretében lehetne megszólítani 

 
A fenti táblázatok  adatai szerint községünk lakosai nem vettek részt tagolt felnőttoktatásban. 
 
A területileg illetékes munkaügyi központ a regisztrált munkanélküliek számára folyamatosan 
felnőttképzéseket indít a helyi és országos munkaerő-igények, illetve a munkaerő-kínálat 
tükrében kialakított képzési szakirányokban, ezek a képzések nemcsak a táblázatban tagolt 
iskola rendszerű, hanem tanfolyam szerű képzéseket is magukba foglalják, információink 
szerint a tanfolyam jellegű átképzések népszerűek a lakosság körében  
 

c) közfoglalkoztatás 

A másodlagos munkaerő piacon korábban alkalmazót közösségi célú foglalkoztatási formákat 
(közcélú-,közhasznú munka)  felváltották a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében 
alkalmazott közfoglalkoztatási formák: a rövid idejű és a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás, az országos  közfoglalkoztatási programok, az értékteremtő, illetve a 
kiemelt, valamint az országos és kistérségi Startmunka programok. Ezek megvalósítói 
elsősorban a telepölési önkormányzatok. 
2011.09.01-én lépett hatályba a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. tv. amely létrehozta ezt az új 
közfoglalkoztatási rendszert. 
Az elsődleges munkaerő-piac kereslet tartósan alacsony szintje illetve a nagy arányú 
munkanélküliség indokolja a különböző foglalkoztatási formák széleskörű alkalmazását 
térségünkben és ezen belül községünkben is.  
A közfoglalkoztatás szervezését Bükkábrányban az önkormányzat látja el. A munkáltatói, 
munkaügyi és bérszámfejtési feladatokat a Magyar Állam Kincstár végzi. 
A közfoglalkoztatottakat a területileg illetékes Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés 
szerint foglalkoztatjuk. 
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A munkanélküliek számához viszonyítva közfoglalkoztatásban rész vevők számát, 
megállapítható, hogy településünkön a másodlagos munkaerő-piacon foglalkoztatottak száma 
2012-ben 16 fő, amely a regisztrált álláskeresőkhöz viszonyítva (89fő)  18 %. 
További önkormányzati feladat, hogy az elkövetkező időben is találjon lehetőséget ezen 
emberek továbbfoglalkoztatására. 
A BAZ Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és a 
Községi Önkormányzat között napi kapcsolat van. A munkaerő-igények közvetítésében az arra 
alkalmas személyek megkeresésében a  munkaügyi központ segítségével nyújt az 
Önkormányzat igényeinek figyelembevételével. 
 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 

száma 

Közfoglalkoztatás
ban résztvevők 

aránya a 
település aktív 

korú 
lakosságához 

képest 

Közfoglalkozt
atásban 

résztvevő 
romák/cigán

yok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 12 1% 0 0% 

2011 10 1% 0 0% 

2012 16 1% 0 0% 

2013 na. na. na. na. 

Forrás: Önkormányzat 
adatai    

 
 

 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 

(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A munkaügyi Kirendeltségre (BAZ Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége) az álláskeresők, a nem nyilvántartott álláskeresők és a szolgáltatást 
kérők is rendszeresen járhatnak elhelyezkedési információk megszerzése a közvetítés és az 
esetleges foglalkoztatási támogatásba kerülés céljából.  Az álláskeresők ehhez még a 
jogszabályban meghatározott formában útiköltség támogatást is kaphatnak. A foglalkoztatás 
esélyéhez való hozzáférést segíti a folyamatos tanácsadás és információ szolgáltatás. 
Az állami foglalkoztatási szerv, az állami felnőttképzési intézmények és a munkaügyi központok 
a munkahely keresést a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a  
munkahely megtartását   szolgáltatások nyújtásával  elősegíti. Ezek a szolgáltatások a 
következők: 

- munkaerő piaci és foglalkoztatási információ nyújtás 
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- munka-, pálya-, álláskeresései, rehabilitációs helyi foglalkozatási tanácsadás, 
munkaközvetítés. 

Foglalkoztatás területén az önkormányzat nem tervez újabb fejlesztés. A támogatás 
igénybevételekor fontos figyelembe venni a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásával 
kapcsolatos szempontokat. 
 Településünkön a legnagyobb foglalkoztató a Mátra Erőmű Zrt (külszíni szénbányászat).az ere 
épülő vállalkozások szintén jelentős munkaerőt igényelnek. 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük. 

 
Községünkben nem indítanak  a fiatalok foglalkoztatását  és az oktatásból a munkaerő–piacra 

való átmenetet megkönnyítő programokat. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 

 
Községünkben az önkormányzaton kívül nincs más munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet 
Helyi foglalkoztatási programok pedig a közfoglalkoztatás keretében működő programok. 
 
g)  mélyszegénységben élők és romák település önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 

 

       Községünkben a 2011-es népszámlálás alkalmával nem vallotta senki magát romának. Az 
önkormányzat saját fenntartású intézményében romát nem foglalkoztat. 
 
A mélyszegénységben élőkről pontos adat nem áll rendelkezésünkre, hiszen a 
mélyszegénységet mint jelenséget számos tényező befolyásol. 
 
Az  FHT-ra jogosult személyeket jövedelmük alapján mély szegénységben élők csoportjába 
sorolhatjuk, hiszen jövedelme 22.800 Ft. Közfoglalkoztatásban az vehet részt, aki 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, illetve azok akik a munkaügyi 
kirendeltségnél regisztrált álláskeresőként szerepelnek. 
 
           Az önkormányzati saját fenntartású intézményeiben a közmunkaprogramokban részt 
vevőkön túlmenően mély szegénységben lévő személy nem áll alkalmazásban. 
 
 
 
   h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Az önkormányzat tudomására a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésből 
eredő panasz nem érkezett, hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk. 
 
A hátrányos megkülönböztetés elsősorban az alkalmazhatóság okán és jegyében valósulhat 
meg.  
Sajnos a testi fogyatékkal élőkre, a megváltozott munkaképességgel élőkre sem a társadalom. 
sem a munkahelyek nincsenek felkészülve, így valósul meg a hátrányos megkülönböztetés. 
Akiket alkalmaznak azok sem igazán egyenlő feltételek mellett dolgoznak egészséges 
társaikhoz képest. 
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Hátrányos megkülönböztetés érheti a fiatal pályakezdőket tapasztalatlanságuk miatt,   míg az 
50 év felettieket a vélt teljesítmény csökkenés következtében nem szívesen alkalmazzák. 
Általánosságban elmondható, hogy a diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés bizonyos 
képességek és tulajdonságok hiányából indulhat ki. 
 
 
 

 

 

 

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

 
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli a természetbeni és szociális támogatásokat, valamint a 
munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  
Bükkábrány községben a  szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 
figyelembevételével megalkotott képviselő-testületi  18/2011 (IX.15.) számú rendeletben 
foglalt ellátási típusok: 
pénzbeli támogatások:  

- aktív korúak ellátása 
- lakásfenntartási támogatás 
- átmeneti segély 
- születési segély 
- temetési segély 
- ápolási díj 
- első lakáshoz jutók támogatása 

természetbeni támogatások:  
- étkeztetés  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- közgyógyellátás 

további szociális alapú támogatás (társulás keretében) 
- házi segítség nyújtás 
- családsegítés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben 

részesülők fő 
segélyben részesülők % 

2008 1199 4 0,3% 

2009 1207 8 0,7% 

2010 1199 6 0,5% 
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2011 1192 7 0,6% 

2012 1183 2 0,2% 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

 

 
 
 
 
A segélyezettek köréből azokat mutatja be akik, 3 éven belül betölti a nyugdíj megállapításhoz 
szükséges élet kort,  rendelkeznek  az öregségi nyugdíjhoz  szükséges szolgálati idővel  és 
korhatár előtt ellátásban,  szolgálati járandóságban nem részesülnek. A 15-64 éves 
lakónépesség arányán belül 5 évet vizsgálva számuk az 1%-ot nem éri el. 
 
 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

év 

fő fő % 

2008 72 17 23,6% 

2009 87 28 32,2% 

2010 70 18 25,7% 

2011 87 18 20,7% 

2012 89 12 13,5% 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Aki a munkahelyét váratlanul elveszti a munkaügyi központon keresztül álláskeresési segélyben részesül, ennek 
időtartam a be van határolva a bedolgozott időtől függ, de legfeljebb 3 hónapig vehető igénybe. A 3 hónap 
lehetőség arra, hogy pénzbeli ellátás nélkül nem marad aki  munkahelyét elvesztette, miközben keresheti az új 
munkalehetőséget. 

 
 

 
 
 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 
év 

fő 
15-64 

évesek %-
ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

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

elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 

2008 9 0,7 0 0 0 0 

2009 4 0,3 8 0,7 0 0 

2010 2 0,2 10 0,8 0 0 

2011 5 0,4 16 1,3 0 0 

2012 2 0,2 32 2,7 0 0 

2013 na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
 
 
    

Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem 
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos 
munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem 
rendelkeznek rendszeres , megélhetést biztosító jövedelemmel . A foglalkoztatás helyettesítő 
támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, aki korábban rendelkezésre állási 
támogatásban részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak 
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap 
munkaviszonyt, 30 nap közérdekű önkéntes munka végzését igazolni tudja. A bérpótló 
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juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőnként köteles 
együttműködni. 
A fenti táblázatokból megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők fele részesül 
valamilyen szociális ellátásban. 

 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány (db) 
  

bérlakás 
állomány (db) 

  
szociális 

lakásállomány (db) 

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  
biztosító lakások 

2008 699 0 2 0 0 

2009 700 0 2 0 0 

2010 700 0 2 0 0 

2011 700 0 2 0 0 

2012 na. na. na. na. na. 

2013 na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok     
a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat kettő szolgálati lakással,  rendelkezik,  önkormányzatnál alkalmazásban álló 
lakja családjával. 
A községben a magántulajdonban lévő nem lakott lakások bérbeadása nem jellemző, annak 
ellenére, hogy igény volna rá. 
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Az önkormányzat fontosnak tartja a helyi fiatalok lakáshoz jutásának támogatását. A hatályos 
önkormányzati rendelet  alapján az első lakáshoz jutást új lakás építése esetén 300.000 Ft- al, 
használt lakás vásárlása esetén 150.000 Ft támogatja.  Ennek  feltétele, hogy a támogatott 
legalább két éve Bükkábrányi lakos legyen. 
 
 

b) szociális lakhatás 

 

A szociális lakhatás nem megoldott, az esetleges lehetőségek kiaknázásával az önkormányzat 
élni fog, azonban egyenlőre a  község viszonyait ismerve megállapítható, hogy Bükkábrányban  
nincs szükség szociális bérlakásra.  

 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok:  

 

A község lakásállománya az elmúlt öt évben alig változott,  a községben nem található 
egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan. 

 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyezetek, hajléktalanság 

 3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek,            
 

hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek 
száma 

Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 na. na. 

Forrás: önkormányzati adatok  
 

 
 
Településünkön nem volt elégtelen lakhatási körülmény, veszélyeztetett lakhatási helyzet. 
Községünkben hajléktalan személy nincs. 

 

 

 
 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 
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év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 39 0 

2009 48 0 

2010 53 0 

2011 56 0 

2012 84 0 

2013 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 
 
A lakásfenntartási támogatás hozzájárul a lakások rezsi költségéhez.  
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma jelentősen megemelkedett, ez elsősorban a 
kezdeményezettek körének jogszabály általi bővítésével magyarázható, 2011.09.01-től nőtt a 
megállapításnál figyelembe vehető jövedelemhatár. 

A támogatást pénzbeli ellátás formájában kapják a rászorulók, melynek a havi összege nem 
lehet kevesebb 2.500 Ft-nál. 
 
 
 

f) eladósodottság:  

 

A lakásviszonyok jellemző problémái a  közmű díj tartozások, lakáshitel tartozások 
felhalmozódása, ami különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő, vagy 
alacsony jövedelmű, családokat érinti. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a 
közszolgáltatásokat.  
Településünkön a múlt évben kb. 15 fő részére töltöttünk ki a védendő fogyasztói 
kérelemhez kapcsolódó igazolást. Védendő fogyasztói kérelmet az nyújthat be a 
villamos energia szolgáltatónál, illetve a gázszolgáltatónál, aki a jogszabályban 
meghatározott ellátásban részesül és tartozása van a szolgáltató felé. Ez alapján 
részletfizetést vagy fizetési halasztást kaphat. 
 
Adósságcsökkentési támogatást egy lakosnak sem állapított meg az önkormányzat. 
 
 
 
 
 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 

 
Bükkábrány Községben külterületen lakás nem található. 

A közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz közösség közlekedéshez mindenki egyaránt 
hozzáfér. 
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Biztosított és  minden ingatlan csatlakozott az egészséges ivóvizet biztosító víz-hálózathoz, 
villamos energia szolgáltatáshoz. A vezetékes gázszolgáltatással kb. a lakások 90%-a 
rendelkezik. A hulladékgyűjtéssel az önkormányzatnak az AVE-val van szerződése, a szelektív 
hulladékgyűjtők a községben jól megközelítő helyen vannak elhelyezve.  A kommunikációs 
szolgáltatások az azt igénylők számára elérhetők. 
A vezetékes szennyvíz elvezetés egyenlőre nincs megoldva. 
A közösségi közlekedésre a helyközi autóbuszokat lehet igénybe venni, mivel a 3-as szú fő út 
átszeli a falut az autóbusz járat Miskolc-Eger vonalon minden órában közlekedik. 
 
 

                                 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 

Telepek, szegregátumok 
száma a településen: 

0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Telepi lakások száma a 
településen: 

2013 na. 

A telep/ek, 
szegregátum/ok 
elhelyezkedése a 
település területéhez 
viszonyítva: 

0 

A telep/ek 
megközelíthetősége: 0 

A telepek közelében lévő 
egészségtelen üzemek, 
létesítmények (kérjük, 
sorolja fel, van-e a 
közelben - és ha igen 
milyen távolságra - 
szeméttelep, feldolgozó 
üzem stb.): 

0 

Forrás: helyi 
adatgyűjtésadatgyűjtés   

 

 
 
Községünkben telep, szegregátum  nem található. 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 
elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 
jellemzői stb.) 
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Községünkben ez a kérdés 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.) 

 
Községünkben ez a kérdés nem releváns. 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai 

 
Községünkben ez a kérdés nem releváns. 

 

 
 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv-t, mely előírja, hogy  a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b) fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) védőnői ellátásról, 
e)  az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 
gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, folyamatosan 
figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén – lehetőségéhez képest – saját hatáskörében intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát. Együttműködik a lakosságra, közösségekre irányuló egészségfejlesztési 
tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 
önkormányzatok biztosítják.  A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a 
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. Községünkben szociális 
alapszolgáltatásként biztosított  az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató 
szolgáltatás.  A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást biztosító 
intézmények településünkön nincsenek. 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a 
gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezés 
és egyéb szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja 
különösen az azonos egészségügyi intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és 
hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint 
betegségmegelőző programokban való részvétel jogát. 
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
 
 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 

 

 
 

 
 
Az alapellátáshoz való hozzáférés községünkben biztosított. A szakellátás a 15 km-re lévő 
Mezőkövesden, vagy a 30 km-re lévő Miskolcon biztosított. 
 Az ügyelet községünkben megoldott, személyesen Mezőkövesden felkereshető, illetve  
telefonos hívásra házhoz érkeznek. A védőnői  szolgálat  1 védőnővel működik. A szakorvos 
ellátás Mezőkövesden, illetve Miskolcon vehető igénybe. 
 A fogorvosi   rendelő  az 5 km-re lévő szomszédos községben Mezőnyárádon található. 
Az egészségügyi  ellátáshoz kapcsolódóan  községünkben  gyógyszertár működik. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2008 55 

2009 30 

2010 53 

2011 18 

2012 na 

2013 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

Az egészségügyi ellátás fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból jelentős. A 
közgyógyellátás  a szociális rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását 
célzó hozzájárulás. Három jogcímen kapható, alanyi jogon, normatív alapon, méltányossági 
alapon. 

 
 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 10 

2009 14 

2010 12 

2011 13 

2012 na. 

2013 na. 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar  

 
 

                     
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.  Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha 
állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 
gyermek gondozását, ápolását végzi. Községünkben az ápolási i díjat 2 esetben gyermekére 
tekintettel  a  szülő, a többi esetben 50 év feletti  hozzátartozót gondozó kapja. 
 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Az önkormányzat egészségnap keretében különböző szűrővizsgálatok elvégzéséhez hív meg 
orvosokat. Különösen nagy jelentőséggel bír azon betegségek kiszűrése, melyeket időben 
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felismerve megakadályozhatók a komolyabb szövődmények, így pl. fontos a magas 
vérnyomás a cukorbetegség felismerése.  Szűrőprogramok célja a korai betegség felismerés 
mellett, az hogy azok az emberek is időben orvoshoz kerüljenek, akik nem járnak rendszeres 
ellenőrzésre, az egészségnap keretében szinte helyükbe hozzuk a szakorvosi vizsgálat 
lehetőségét. 
   
A védőnő által szervezett nőgyógyászati szűrés  évente rendszeresen megszervezésre kerül. A 
védőnő a gyermekek kötelező szűrővizsgálatairól is gondoskodik. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A gyermek testi-lelki-szellemi fejelődésében jelentkező problémák feltárása, megoldása a 
szükséges fejlesztő és rehabilitációs folyamatok megvalósítása több szakágat együttes 
tevékenységével realizálódik, az egészségügyi-, oktatási- és szociális intézményrendszer 
szereplői közötti kapcsolat-háló kigerjedettsége,  a kapcsolati intenzitása  minősége 
függvényében.   A helyben nem megoldható rehabilitációra, szakrendelések 
igénybevételére  a 30 km-re fekvő Miskolc lehetőséget ad. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A közétkeztetést az Önkormányzat fenntartása alá tartozó központi konyha oldja meg, ahol a 
főzéssel kapcsolatos szigorú előírásokat betartják, így biztosítva az egészséges táplálkozás 
kritériumának való megfelelést. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  

Az oktatási intézmények, valamint  a falu vezetősége nyitott a különböző sport 
tevékenységekre, támogatja az erre irányuló igényeket. 
A lakosság csoportjainak igényéhez igazodva helyet biztosít az önkormányzat a sport 
lehetőségekre. Községünkben megtalálható a jóga,  gyógytorna. zumba, foci. 
Az óvodában, iskolában modern tornaterem áll a gyermekek és pedagógusaik rendelkezésére. 
A szabadtéri sportolásra mind az iskola udvarán,  mind  sport pályán lehetőség van. 
A falusi környezet tág lehetőséget ad a mozgásra vágyó lakosság számára. 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Egyházi alapítvány alkalmazásában 1 személy áll,  (szakképzett ápoló), illetve a 
Mezőkövesdi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat társadalmi gondozónőjeként  l 
személy áll az arra igényt tartó idős emberek rendelkezésére így biztosítva a  házi 
segítségnyújtást. Az ápolók bevásárolnak, kapcsolatot tartanak a házi orvossal, az idős 
ember közvetlen környezetét rendben tartják. A szolgáltatásra kb. 30 fő tart igényt. 

A szociális étkeztetésre igényt tartó lakosok az önkormányzat fenntartása alatt működő 
konyháról igényelhetnek ebédet. 

A jelzőrendszer érdeklődés hiányában nem került kialakításra. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 
megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció 
megállapítására nem került sor. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

 

Bükkábrány községben működő alapítványok tevékenységükkel hozzájárulnak a 
hátrányos  szociális helyzetből adódó nehézségek kompenzálásához, ennek módja anyagi 
támogatás, ismeretterjesztés, programok szervezése. Ezzel kapcsolatban meg kell 
említeni  az Ábrányi Ifjúságért  Alapítvány-t,  Főnix Életmód Egyesület-t, Sportkör-t, 
Vöröskereszt helyi szervezetét. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) A közösségi élet szinterei fórumai: 
 
„Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.  
Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki. 
Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk 
alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet. Valljuk, hogy a közösség erejének és minden 
ember becsületének alapja  a munka, az emberi szellem teljesítménye.” 
Magyarország Alaptörvényéből idézve ennek szellemében a falu vezetése mindent elkövet, 
hogy „Bükkábrányban jó legyen élni’ .   
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A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, az oktatási, 
szociális intézmények, a templomok, a civil szervezetek, a sportegyesület, az azonos érdekre, 
érdeklődésre létrejött szerveződések és folytathatnánk a sort.  
Bükkábrányban a civil szervezetek aktívan részt vállalnak a közösségi élet szervezésében.  Az 
Ábrányi Ifjúsági Alapítvány célcsoportja az óvodás és az általános iskolás korú gyerekek. A 
FŐNIX Életmód Egyesület a község elsősorban felnőtt lakosságot célozza meg programjaival, de 
a fiatalabb korosztályt is szívesen látják programjaikon.  A Polgárőr egyesület a szervezett 
programok esetén segít a rend fenntartásában, illetve ettől függetlenül is tartanak járőrözést a 
falu területén. A Bükkábrányi népdalkör a rendezvényeken fellépésével hozzájárul a 
színvonalhoz.  A Vöröskereszt helyi szervezete részt vállal a szűrőprogramokban, véradás 
megszervezésében. A bükkábrányi sportkör  a felnőtt csapattal történő foglalkozás mellett, 
aktív szerepet vállal az utánpótlás edzésében. 
Az Önkormányzat minden évben a költségvetésében meghatározott összegben támogatja a 
civilszervezeteket. 
Az  önkormányzat szervezésében a falu nap és a Máté napi rendezvény minden évben 
megrendezésre kerül, ill. egyéb változó az önkormányzat által szervezett program is bővíti a 
közösségi élet színterét. 
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A két havonta 
megjelenő Ábrányi Krónika újságot ingyenesen biztosítja lakosai számára az önkormányzatunk. 
 

 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 
Általánosságban elmondható, hogy az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges, mert 
nagy többségük alkalmazkodik az adott társadalomban lefogadott normákhoz, viselkedési 
szabályokhoz. Sokféle normarendszer él egymás mellett a társadalomban. Vannak jogi normák, 
amelyeknek megtartásáról az állam végső esetben kényszerrel gondoskodik, illetve 
amelyeknek megszegését kényszereszközökkel torolja meg. Vannak erkölcsi, vallási szabályok, 
higiéniás normák, stb., amelyeknek megszegését a társadalom tagjai többé – kevésbé 
egyöntetű és erős rosszallással, megvetéssel büntetik. Vannak szokások, illemszabályok, 
divatszabályok, amelyeknek büntetése a társadalom többi tagjai részéről megnyilvánuló 
erősebb-enyhébb helytelenítés.  A devianciához – az adott társadalomban elfogadott 
normáktól eltérő viselkedésekhez – pl. a bűnözés, alkoholizáló, kábítószer-fogyasztó, lelki 
beteg, stb. polgártársainkhoz – történő viszonyulás komoly erőpróba a szűkebb és tágabb 
közösségek együttélésében. 
A település közbiztonsága kiemelkedően jónak mondható. A közbiztonság  biztosításában nagy 
szerepe van a helyben működő rendőrségnek, valamint meg kell említeni a Bükkábrányi 
Polgárőr Egyesület tevékenységét. 

Etnikai konfliktusok nem kerültek felszínre, ilyen jellegű információink nincsenek. 

 
 

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

 
A helyben működő civil szervezetek hatékonyan közreműködnek az adományozás, az 

önkéntes munka megszervezésében. Ennek két szép példáját kiemelve: Az egyik közelben lévő 
település árvízkárosultjainak segítésére az Ábrányi Ifjúságért Alapítvány kezdeményezésére  
külön számla lett nyitva, az arra befolyt lakossági befizetéseket átadták a rászorulóknak.  A 
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület tagjai  árvíz sújtotta településeken homokzsákok pakolásával 
segítettek. 
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A településünkön a helyben végzett önkéntes munka nem gyakori, ennek megismertetése, 
elismertetése, ösztönzés az ilyen jellegű tevékenységre és az abban való részt vétel feltételinek 
megteremtése szükséges a község lakosságának körében. 
 

 

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

 
Bükkábrány Községben nem alakult roma nemzetiségi önkormányzat.  A 2011-es népszámláson 
senki sem vallotta magát roma származásúnak. 
 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

foglalkoztatás hiánya 
 

átképzési-, továbbképzési lehetőségek 
közfoglalkoztatás tovább folyatatása 

 

A településen élők egészségügyi állapotának 
javítása, szinten tartása  

 

egészségügyi szűrések népszerűsítése, 
egészségtudatos életmódra nevelés, 

egészségnap szervezés 
 

szolgálati,-szociális lakás hiánya 
 
 

pályázati lehetőségek felkutatása  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
A PISA (Programme for international Student Assesment – Program a tanulók nemzetközi 
felmérésére) vizsgálatok megállapították, hogy az európai országok közül legkevésbé a magyar 
közoktatás biztosít egyenlő esélyeket a szegényebb családból származó, alacsonyabb iskolai 
végzettségű szülők gyerekeinek. 
 
A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. tv. kihirdette a gyermekek jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt (1989.11.20.New.York), majd elfogadta a 47/2007.  (V.31.) számú határozatával a 
„legyen jobb a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti stratégiát. 
A dokumentum fő célja, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekek gondozó családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre egyenlően kiterjed, 
de azokra a gyerekekre kell különösen nagy hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a megvalósítás 
és a hozzáférés során a legjobban sérülnek. 
 

 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. célja, hogy 
megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok 
és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek meghatározott ellátásokkal és 
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek 
érvényesítéséhez, a szülői kötelezettségek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszűntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás 
pótlásáról, stb. 
 

 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
E fejezet leírásakor a település bemutatása során elemzett demográfiai táblák segítségül 
szolgálnak. A demográfiai táblák alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, 
életkori megoszlása, stb. vonatkozásában.   

2. számú táblázat - Állandó népesség     

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő     0 ######## ######## 

0-2 évesek           

0-14 éves 111 111 222 50% 50% 

15-17 éves 28 39 67 42% 58% 

18-59 éves 437 512 949 46% 54% 

60-64 éves 54 48 102 53% 47% 

65 év feletti 173 85 258 67% 33% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Községünkben  az állandó lakosság 2010. évben  2007. évhez viszonyítva 3 %-al csökkent, 2011-
ben és 2012-ben nincs változás. 2001. évben községünkben a 0 -14 évesek aránya 4,7%-al 
meghaladta a 65 év feletti lakosság számát, majd 2002. évtől fokozatosan eltolódik az  idős 
korosztály javára, 2012. évre már 19,1 %-al magasabb a 65. év felettiek aránya. 
 
Az állandó népességet úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 
területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a 
bejelentett állandó népesség körében, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett 
tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk. 

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 265 278 95,3% 

2008 270 250 108,0% 

2009 270 244 110,7% 

2010 266 229 116,2% 

2011 258 222 116,2% 

2012 262 220 119,1% 

2013 na na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli jut. Ez az index 
megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző, 100 alatti index azt mutatja, 
hogy túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet: ez 21001. évre 
jellemező. 2008. évtől azonban az index 100 felett van, így megállapítható, hogy a 65 év 
felletteik vannak többen, és a település elöregedő.  
A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőségi szempontból úgy értelmezhető, hogy míg 
a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén, az idősek 
fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen az index  - ugyanúgy mint a többi – egyéb 
összefüggésében is vizsgálandó. Vagyis a gyerekek alacsonyabb számossága nem azt jelenti, 
hogy ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor, ha a szüleik alacsony 
jövedelműek. 

 5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

 2008 17 24 -7 

 2009 13 27 -14 

 2010 11 27 -16 

 2011 13 26 -13 

 2012 12 20 -8 

 2013 na. na. #ÉRTÉK! 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

  

A fenti adatokból látható, hogy a 2008. évben hirtelen lecsökkent a születések száma, majd a 
következő 4 évben változás nem mutatkozik. 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete  , 

 
Községünkben mindenkinek biztosított a közszolgáltatásokhoz, a közműszolgáltatásokhoz, 
valamint a közösségi közlekedéshez való hozzáférés, a helyi gyermekvédelmi ellátó 
rendszerhez való hozzáférés ugyancsak biztosított. 
 
 

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

év 
védelembe vett 

18 év alattiak 
száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 3 0 0 

2011 3 3 0 

2012 0 0 0 

2013 na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 
 
  
 

 
 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. kimondja: 
„veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás következtében kialakult- állapot, amely a 
gyermek testi. értelmi,érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.” 
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A veszélyeztetettség fogalma mellett a veszélyeztető magatartást is meg kell említeni. 
Bármilyen nehéz helyzetben is élnek családok, veszélyeztetettségről elsősorban gyermekek 
esetében beszélünk. Olyan állapotról van szó, amelynek kialakulásában számtalan tényező 
játszhat közre a szülők, a környezet, vagy éppen a gyerek részéről. A hatékony megelőzés 
érdekében fontos tisztázni, hogy az egyes érintettek veszélyeztető magatartása milyen 
mértékben járul hozzá a veszélyeztetett állapot kialakulásához. 
 
Veszélyeztetett tehát: 
az alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, krónikus beteg szülők gyermeke 
a felbomlott és ezáltal talajt vesztett család elhanyagolt gyermeke 
a bölcsődében, óvodákban és iskolákban tartósan kirívó magatartású, neurotizálódott gyermek 
és serdülő a tanulásban lemaradt, túlkoros gyermek 
a galerikhez csapódó, a javítóintézetből vagy nevelőotthonból elbocsátott, nem utódgondozott 
fiatal 
 
A hátrányos helyzet és a veszélyeztetettség fogalmi elhatárolása nem mindig könnyű, sokan 
szinonim fogalmaknak is tekintik ezeket. A veszélyeztetettek nem mindig hátrányos 
helyzetűek, és a hátrányos helyzetűek sem biztos, hogy  veszélyeztetettek, de a hátrányos 
helyzet tartós fennállása veszélyeztetettséget okozhat. 
 
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a 
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a 
meghatározó. 
 
 

Amint a 4.1.1. táblázat mutatja a veszélyeztetett kiskorú a településünkön nincs, a védelembe 
vétel nem jellemző. A családsegítő szolgálat, a védőnő, a pedagógusok, a jegyző odafigyelése 
kiszűri a meglévő problémát, és kezeli azt. 3 gyermeket (testvérek) kellett a családból kiemelni 
és elhelyezni nevelő szülőknél, a családsegítő szolgálat tájékoztatása alapján a gyermekek 
helyzete megoldódott jól érzik magukat,az iskolában jól teljesítenek, önbecsülésük fejlődött. 

 

 

 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi 
jövedelem összege és a család vagyoni helyzete függvényében állapítunk meg, melynek célja a 
szociálisan rászoruló kiskorúak, vagy  közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi  
támogatása, ennek formája a gyermekétkeztetés, pénzbeli támogatás (2012-től évi 2 
alkalommal augusztus és november hónapban Erzsébet utalvány formájában). 
 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesültek  aránya  az 1-18 éves korcsoporthoz viszonyítva 
20 %  körüli értéket mutat.  2010-ben kimagasló volt a gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma, majd csökkenő tendenciát mutat. Kiegészítő és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben nem részesül senki. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédel

mi 
kedvezménybe
n részesítettek 

száma  

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédel

mi 
kedvezménybe
n részesítettek 

száma 

2008 61 0 0 0 0 

2009 70 0 0 0 0 

2010 84 0 0 0 0 

2011 72 1 0 0 0 

2012 66 1 0 0 0 

2013 na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok    

 
 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
 A képviselő testület döntése alapján az általános iskolás korú gyerekek a vizsgált időszakban  
minden tanév kezdetén  ingyenes tankönyvcsomagban részesültek. A középiskolás tanulók 
iskolakezdési támogatásban, felsőoktatásban tanulók vagy iskolakezdési támogatásban vagy a 
BURSA ösztöndíj támogatásban részesültek. (részesülnek) Az önkormányzat a hátrányos 
helyzetű, vagy alacsony jövedelemből élő személyeket és családokat a támogatási rendszer 
megteremtésével, fenntartásával a későbbiek során is segíteni kívánja. Sajnos nem tudják 
valamennyi kritikus élethelyzetre megteremteni a segítségnyújtás lehetőségét. 
 
A gyermekes családok anyagi helyzetén a biztosítási jogviszonyhoz kötött, illetve alanyi jogon 
járó pénzbeli ellátások, valamint a családi adókedvezmény rendszere segíthet. A pénzbeli 
ellátások közül, - mivel ez a támogatási forma folyósítható a leghosszabb ideig – a családi pótlék 
a legmeghatározóbb. 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermekek jogosultak a kedvezményes 
étkeztetés igénybevételére, valamint a nagycsaládban élő gyermek is élhetnek ezzel a 
lehetőséggel.  
2012-2013. tanévben az óvodában  a gyerekek 33 %-a étkezik ingyen, az iskolában járó gyerekek 
40 %-a ingyen, 9,8 %-a pedig 50 % kedvezménnyel veheti igényben az étkezést. 
 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes tankönyv-
ellátásban részesülők 

száma 

Óvodáztatá
si 

támogatásb
an 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkezteté

sben 
részesülő
k száma 

2008 30 29 22 szöveges magyarázat 0 na. 

2009 32 31 22 szöveges magyarázat 0 na. 

2010 32 57 15 szöveges magyarázat 0 na. 

2011 32 64 19 szöveges magyarázat 0 na. 

2012 29 66 16 szöveges magyarázat 0 na. 

2013 na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok     

 
 
 

 
 

 
  
 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
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A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nincs tudomása az 
önkormányzatnak, rendszerében nem szerepel ilyen gyermek. 
  

 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Bükkábrányban. 
 

 

 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

 
A helyi gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásokkal, támogatásokkal segíti az arra 
rászoruló családokat a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások 
nyújtásával elérhetővé tételével. A rendszer fő feladata és célja, hogy a veszélyeztetettség 
kialakulását megelőzze. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások működnek, mindenki 
számára biztosított az egyenlő hozzáférés, a gyermekvédelem minden gyermekkel foglalkozó 
intézményben jelen van. 
 
A Mötv. rendelkezése  értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzatok feladata. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c)  az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásáról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
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év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 44 

2009 1 45 

2010 1 41 

2011 1 37 

2012 1 33 

2013 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
                    betöltetlen státuszok) 

 

 

 
 

A védőnő először a tanácsadáson találkozik a várandós anyákkal – mely heti két alkalommal 
biztosított településünkön – és azt követően folyamatosan tartja velük a kapcsolatot. Cél a 
várandósság időszakának, majd a megszületett csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése. 
Erre egyrészt a védőnői rendelőben tartott tanácsadáson nyílik lehetőség, ahol meghatározott 
időpontban gyermekorvos is jelen van, másrészről a védőnők a családgondozások során 
győződnek meg a kismamák, anyukák és gyermekeik állapotáról. 
A védőnő feladatai közé tartozik: 

- várandós anyák és a 0-18 éves korú gyermekek és családjuk gondozása 
- tájékoztatás, tanácsadás, az egészségmegőrzés, az 

optimális környezeti feltételekre vonatkozóan (helyes táplálkozás, káros 
szenvedélyek megelőzése, egészséges életmód) 

- a gyermekek megfelelő érzelmi, értelmi fejlődésének 
elősegítése, biztosítása, veszélyeztetettség megelőzése. 

A védőnő – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség 
esetén a szülész-nőgyógyásszal, illetve a gyermekorvossal együttműködve gondozzák a 
családokat, szociális veszélyeztetettség esetén lépéseket tesznek a fennálló körülmények 
megváltoztatására, mely a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve valósul meg. 
 

 

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 
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év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos 
által ellátott 
személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

2008 0 11799 0 na. 

2009 0 13218 0 na. 

2010 0 12337 0 na. 

2011 0 12428 0 na. 

2012 na. na. na. na. 

2013 na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati   
 
 

Állandó gyermekorvosi szolgálat településünkön nincs. A gyermekorvos Mezőkövesdről 
rendszeresen tart rendelést a védőnői rendelőben, a védőnő ennek időpontjáról értesíti a 
szülőket. A gyermekorvos Mezőkövesden rendelési időben a község lakóinak rendelkezésére 
áll, illetve a háziorvos helyben a gyermekeket is ellátja. 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Amennyiben a korai fejlesztés szükségességét a védőnő, az óvónők megállapítják, javaslatot 
tesznek a szülőnek, hogy minél előbb forduljon szakemberhez, a szülőknek ebben segítségére 
vannak, a szülők így eljutnak a megfelelő szakemberhez. 2012. évben a védőnő 1 gyereket 
szűrt ki a feltárt probléma közreműködésének köszönhetően megoldódott. 

Az    egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek alakítása ebben az 
életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvoda feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. A 
fejlődő, növekvő gyerekeknek szüksége van a helyes életritmus kialakítására, a testi 
fejlődésének segítésére (testápolás, megfelelő táplálkozás, mozgás, pihenés-alvás) 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 
nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 1 12 0 12 

2009 1 12 0 12 

2010 1 12 1 12 

2011 1 12 0 12 

2012 1 12 0 12 

2013 na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
A bölcsőde jelenleg 12 férőhellyel működik, kihasználtsága 100 %-os. A bölcsődékbe beíratott 
gyermek szülei dolgoznak, vagy még kisebb gyermekkel vannak otthon. A felvételnél  szociális 
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megítélésnek egy esetben volt szerepe.  A bölcsődébe helyhiány miatt szociálisan rászorult 
gyereket nem utasítottak el. 

 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  
 
Családi napközi nem működik településünkön. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

 
Az    egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényeinek alakítása ebben az 
életkorban kiemelt jelentőségű. Az óvoda feladata a gyermek testi fejlődésének elősegítése. A 
fejlődő, növekvő gyerekeknek szüksége van a helyes életritmus kialakítására, a testi 
fejlődésének segítésére (testápolás, megfelelő táplálkozás, mozgás, pihenés-alvás) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  6 

Óvodai férőhelyek száma  75 

Óvodai csoportok száma  3 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  Julius hó 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  7  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  7  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  3  0 

Kisegítő személyzet  1  0 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

 

   Az állam a gyermek nevelésével kapcsolatosan nemcsak jogokat és kötelezettségeket határoz 
meg, hanem elismeri azt a jogát is, hogy intézmények és szolgáltatások biztosításával kapjon 
segítséget a szülői jogok gyakorlásához.  
A gyermek napközbeni ellátását biztosító szolgáltatások a családok szükségletei és igényei 
kielégítése során hozzájárulnak a gyermekek jólétének biztosításához, illetve az arra rászoruló 
gyermekeknél részt vesznek a veszélyeztetettséget megelőző, illetve a veszélyeztetettséget 
elhárító feladatok megoldásában. A gyermek családban történő nevelésének segítésében, a 
veszélyeztetettségének megelőzésében fontos feladata van a napközbeni ellátásnak: a 
veszélyek jelzése, illetve a család érdekében történő jó együttműködés a gyermekjóléti 
szolgálattal. 
 
Bükkábrányban biztosított a gyermekjóléti alapellátás. A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat által. A Szolgálat a jelzőrendszerrel (védőnő, óvoda, iskola, rendőrség, 
jegyző) tartja a kapcsolatot, az együttműködés jó. Bükkábrányban ezt a feladatot 2 
családgondozó látja el, heti  2 nap ügyfélfogadással. 
Ezen felül Bükkábrányban  biztosított  a gyermekek  nappali ellátása  bölcsődei, óvodai 
elhelyezéssel. 
Az iskolában 1-8 évfolyam működik, a napközire igényt tartó szülők számára biztosított az 
ellátás.  
 
  
e) gyermekvédelem 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 
valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi 
rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 
érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

-  település jegyzője 
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői 

szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, 
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a 

családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, 
- a köznevelési intézmények, 
- a rendőrség, 
- az ügyészség, 
- a bíróság, 
- a pártfogó felügyelői szolgálat, 
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
- a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 
- a munkaügyi hatóság. 
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Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek 

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgálatnál, 

- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 
súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek 
önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és 
kezdeményezéssel bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi 
szervezet is élhet.  
Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében 
kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
 
A gyermekjóléti munkatárs elmondása alapján  jelzések a gyermekjóléti szolgálathoz 
elsősorban közoktatási intézményekből érkeztek, valamint jelzést, illetve értesítést kaptak  a 
rendőrségtől, védőnői szolgálattól.  
Közoktatási intézménytől leginkább a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák, és 
a passzív tanórai részvétel miatt érkeznek jelzések, illetve jeleztek súlyos szülői elhanyagolás 
miatt is. Továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak a gyermekek magatartási problémái miatti 
esetek, mely egymáshoz és a felnőttekhez való problémás viszonyukban nyilvánul meg.  
 
A gyermekvédelem rendszere  Bükkábrányban megoldott, jól működik, a veszélyeztetett 
gyerekek kiszűrésre kerülnek. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A szociális alapszolgáltatások biztosítása a Önkormányzat részéről, az étkeztetés.  A község 
önállóan nem működtet krízishelyzetben igénybe vehető intézményeket, szükség esetén az itt 
élők a megyeszékhelyen működtetett állami, egyházi valamint civil szervezetek intézményeit 
vehetik igénybe. A krízis helyzetben lévő családoknak a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 
Társulás keretében működő Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
nyújt segítséget, a szolgálat településünkön elérhető. 

 
A krízis helyzeteket a szakemberek bevonásával megoldjuk. 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 
Az iskolai sport feladata a tanulók igényének felkeltése a mozgás,  sportolás iránt valamint a 
tehetség felismerése.  
A község rendelkezik sport pályával, az iskola udvarán szintén van sportpálya, tornaterem, az 
óvodában is megtalálható a tornaterem. 

A szünidőben több lehetőséget kellene gyerekek elé tárni, az erre való igény felmérésre vár. 

A földrajzi fekvésből adódó adottságok kihasználásával lehetőség van a természet járásra a 
Bükk-Zemplén-Cserehát  1600 km jelzett turista úttal rendelkezik. 
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 50.§.(3) bekezdése kimondja: a 
közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek 
megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. Nyári étkeztetést az 
önkormányzat nem biztosít. 

Az ingyenes tankönyv ellátás azoknak a gyermekeknek jár, akik rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesültek. Önkormányzatunk több éve minden 
helyi lakosú általános iskolásnak biztosította az ingyenes tankönyv ellátást. 

 

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

 

A vizsgált időszakban hátrányos megkülönböztetés bármely formájáról vagy az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértéséről az Önkormányzatnak nincs tudomása. 

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül 

 
Az Ábrányi Ifjúságért Alapítvány aktívan  közreműködik a gyermekek támogatásában, 
programok szervezésén, anyagi támogatáson keresztül. (kirándulás, gyermeknapi program, 
aranykezek kézműves foglalkozás, mikulásnapi program,  mikulás-vonat, Luca napi program) 
 
A gyermekjóléti Szolgálat esetében a hátránykompenzáló szolgáltatása az információnyújtás, 
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás, tanácsadás. 
 
A hátránykompenzáló juttatások  a szociális helyzetre való tekintettel az oktatási 
intézményben minden jogosult számára egyenlő feltételek mellett elérhetőek a törvény által 
szabályozott keretek között. 
 
Az iskolánkban lehetőség van az „Útravaló Ösztöndíjprogram” – hoz való csatlakozásra. A 
végzős diákok közül szinte minden évben van aki a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programja”-hoz csatlakozik. 
 
A családok számára jelentős kedvezmény, hogy a három vagy több gyermekesek, a tartósan 
beteg gyerekeket nevelők, a gyermeküket egyedül nevelők, valamint a rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára biztosított az ingyenes 
tankönyvellátás, ingyenes étkezés, vagy az étkezési térítési díjhoz az 50 % kedvezmény. 
 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

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

a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

b) amelynek megszervezéséhez az állam 
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ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy 

bb) közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás 

útján – hozzájárul (a továbbiakban együtt oktatás).”  (2003. évi CXXV. tv. 27.§.(1) ) 

 
 
 
A köznevelésről szóló törvény (2011.éviCXC) 47.§-a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, 
tanulók alatt azt a kört érti, amelybe tartozók sajátos tulajdonságuk, helyzetűk, állapotuk miatt 
az átlagostól eltérő foglalkoztatást, figyelmet, speciális szakértelmet, eszközöket, 
felszereléseket igényelnek. A kiemelt figyelmet érdemlő gyerekek, tanulók körét tovább bontja 
különböző csoportokra: különleges bánásmódot igénylő gyermekekre, tanulókra, valamint 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, tanulókra. 
 
A köznevelési törvény szerint hátrányos helyzetű az a gyermek, vagy tanuló, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították.  
 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó 
szülője, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 
Erről a szülő önkéntesen nyilatkozhat. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
az autizmus zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők csoportja. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a szakértő 
bizottság szakértői véleménye alapján kell gondoskodnia az óvodának és iskolának. 
 
A nevelés, az oktatás méltányossága annak a nevelési, oktatási környezetnek a kialakítását 
feltételezi, amelyben minden gyermek családi, szociális, etnikai hátterétől függetlenül ki tudja 
teljesíteni képességét, tehetségét, és ezáltal esélye nyílik arra, hogy kényszer nélkül döntéseket 
tudjon hozni az életéről.  Az oktatás terén megvalósuló integráció – a különböző családi, 
szociális, etnikai háttérrel rendelkező gyerekek együtt nevelése – ennek az egyik 
elengedhetetlen eszköze. 
Bükkábrányban az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és 
állapotától függően – a fogyatékosságot megállapító szakértő bizottság szakvéleményében 
foglaltak alapján – a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztés felkészítés, az óvoda nevelés, az 
iskolai nevelés és oktatás keretében kerül megszervezésre. 
 
Az iskolai műveltség tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás , a piac és a 
globalizáció kihívásai is alakítják. Az általános iskolák legfontosabb feladata az alapkészségek 
stabil  kialakítása, és a tanulók egyéni fejlesztése. 
 
 
 
 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
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Az óvodai és iskolai pedagógusok felkészültek, a hátrányos, a halmozottan hátrányos és a 
sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására. Az iskolánkban 3 gyermek SNI-ű, tanításuk 
integrált oktatás formájában valósul meg. 
 
 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 

Ebből 
hátrányos / 

halmozottan 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 

 
 
 
 
 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsop
ortok száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagó

giai 
csoportok 

száma 

2008 58 3 70 1 65 0 

2009 56 3 75 1 65 0 

2010 47 3 75 1 66 0 

2011 50 3 75 1 77 0 

2012 60 3 75 1 87 0 

2013 na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés     
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A BAZMegyei Köznevelési Fejlesztési Terve (2013) szerint: 
„A 3-6 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása megfelel a következő 5 évben az 
ellátásra jogosultak számával. A számítás nem vette figyelembe a 7 éves korosztály létszámát, 
akik jelentős része kikerül az óvodai ellátásbólés általános iskolai intézményrendszerben jelenik 
meg. Azt hogy évről-évre hány 7 évest tartanak vissza, az iskola érettségi vizsgálat alapján az 
adott év óvodai kapacitásainak felülvizsgálatakor indokolt figyelembe venni. Amennyiben a 
település valamennyi óvodás korú gyermeke a település óvodájában járna a helyzetelemzés 
adatai azt mutatják, hogy az óvoda kihasználtsága 2012-2013-as tanévben 83 % lenne. A 
rendelkezésre álló adatokból, és az előzetes becslésekből kitűnik, hogy a településen élő óvodás 
korúak száma középtávon csökkeni fog, de a más településekről bejárók számával (34 fő) 
együttesen a rendelkezésre álló óvodai kapacitás megfelelő lesz a feladatellátás biztosításához, 
tehát az óvodai csoportok számának csökkentésére nincs szükség.” 
 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma  

17 27 19 15 0 78 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  

5 11 5 6 0 27 

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

3 3 2 5 0 13 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

6 10 10 8 0 34 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
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Az óvodában járógyerekek egy teljesen felújított, modern, minden előírásnak megfelelő 
óvodában, szakmailag jól képzett óvónők felügyelete alatt töltik  napjaikat. A szülők, valamint a 
gyermekeket az iskolában átvevő pedagógusok elégedettek az óvodában biztosított 
feltételekkel az ott folyó nevelési munkával. 
 
 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

Általános 
iskola 1-4 

évfolyamon 
tanulók 
száma 

Általános 
iskola 5-8 

évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások 

száma 
napközis tanulók száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 90 80 170 33 19,4% 

2011/2012 88 70 158 32 20,3% 

2012/2013 89 74 163 32 100,0% 

2013/2014 na. na. #ÉRTÉK! na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

 
 

 
 

 
 

 
 
Az iskolában a tanulók száma évről-évre változó, de jelentős eltérés nem mutatkozik. 
Lényegében a szülők elégedettek az iskola színvonalával.  Az iskola a szükséges létszámú, 
megfelelően képzett pedagógusokkal, szaktermekkel rendelkezik. A pedagógusok a szülők 
észrevételeit  meghallgatják. 
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Az iskolában tanuló diákok létszámának a tantermi ellátottság megfelelő 17 -   25 fő  tanuló van 
egy-egy osztályban. Az iskolában az osztályok felszereltsége az elvártaknak megfelelő. Az 
eszközellátottság az igényeknek megfelelően folyamatosan karbantartott. 
   
 
4.4.8. számú táblázat Általános iskolák adatai 

általános iskolai 
osztályok száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

 
 
 

Az 
általános 
iskolában 

tanuló 
gyermekek 

száma 
nem 

állandó, de 
lényeges 
változás 

nincs.  
tanév 

1-4 
évfoly
amon 

5-8 
évfolya

mon 

össz
esen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összese
n 

db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

2013/2014 na. na. 
#ÉRT
ÉK! 

na. na. #ÉRTÉK! na. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
 
 
                                            
       

 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl, iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A település közoktatási szolgáltatásainak szakember ellátottsága teljes mértékben megfelel a 
kötelezettségeknek. A továbbképzések folyamatosak az intézményekben. 
Az intézményünkben jelenleg 11 fő főállású  pedagógus van. A logopédus „utazó pedagógusoként van 
jelen. iskolapszichológus  nincs.. Továbbá 1 fő gyermekvédelmi felelős van az iskolában, akinek 
folyamatos tájékoztatási kötelezettsége van az iskola vezetője felé, valamint folyamatosan kapcsolatot 
tart az osztályfőnökökkel, a védőnővel. 

 
 

 

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén,   az intézmények 
között és az egyes intézményeken belül.  
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Az iskola és az óvoda integrált oktatást, nevelést végez. Nevelési tevékenységük során hátrányos 
megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt szankció megállapítására 
nem került sor.  
 
 
Az iskola normál tanterv szerint neveli, oktatja a tanulókat.  A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
nyilvántartása a szülők által  tett önkéntes nyilatkozat alapján történik. 
 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 
eltérések. 
 
 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásba 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / 
aránya a nappali rendszerű oktatásban tanév 

fő % 

2010/2011 24 14 

2011/2012 17 10 

2012/2013 17 10 
2013/2014 na. na. 
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok    

ISKOLA 
NEVE 

2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetenc
ia-mérés 
eredmény
e 

Iskola 
átlaga 

Ország
os 

átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlag

a 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1456 1483 1487 1465 1430 na. 1489 na.   na. na. 

8. évfolyam – – 1558 1577 1530 na. 1567 na.  na.  na. 

10. 
évfolyam 

 na.  na. na.  na.  na.  na.  na.  na.  na.  na. 

Matematika 

6. évfolyam 1402 1498 1454 1486 1471 na. 1472 na.  na. na. 

8. évfolyam – – 1587 1601 1555 na. 1612 na.  na. na. 

10. 
évfolyam 

na.   na. na.  na.  na.  na.  na.  na.  na. na. 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok        



Általános iskolánkban a képesség pontok alakulása:  
2011. évben a 6. évfolyamon a  szövegértés 3 %-al meghaladta az országos átlagot. 
A kompetencia mérés további adatai alapján megállapítható, hogy az  országos átlagtól a 
tanulóink elmaradtak. Legnagyobb elmaradást a 6.évfolyamon 2010. évi matematikai 
mérés mutatja 93 %. Egyéb vizsgált esetekben az országos átlaghoz való viszonyítás 96-
99 %-ot mutat. 
  Mivel ez átlagot mutat a tanulók képességét tovább vizsgálva megállapítható hogy 
iskolánk tanulói között sok a nagyon jó képességgel rendelkező. A pedagógusok a 
gyermekeket rendszeresen versenyekre készítik fel. A versenyeken elért eredményekre 
büszkék lehetünk, országos első helyezést elért tanulónk is van, ebből kitűnik, hogy a 
gyerek képessége széles skálán mozog. Figyelmet kell szentelni a gyenge képességű 
gyerekek felzárkóztatására. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A hátránykompenzáló juttatások  a szociális helyzetre való tekintettel az oktatási 
intézményben minden jogosult számára egyenlő feltételek mellett elérhetőek a törvény 
által szabályozott keretek között. 
 
Az iskolánkban lehetőség van az „Útravaló Ösztöndíprogram” – hoz való csatlakozásra. A 
végzős diákok közül szinte minden évben van aki a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programja”-hoz csatlakozik. 
 

A szociálisan rászorult gyerekek az iskolánkban működő alapfokú művészeti iskola 
tanulójaként egyfajta tevékenységet térítésmentesen folytathatnak. 

  
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Halmozottan hátrányos és hátrányos 
helyzetű  gyermekek helyzetéből  adódó 

hátrányok felmérése, csökkentése, 
kiküszöbölése   

tehetséggondozás kiterjesztése, 
gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő szülők megfelelő tájékoztatása, a 
gyermekeik részére igénybe vehető 

kedvezményekről 

hiányos a szabadidő hasznos eltöltésének 
lehetősége  

falubusz beszerzése 
pályázatok felkutatása  

helyi foglalkoztató programok bővítése 

drog fogyasztás problémájának megelőzés ismeretterjesztés 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

 
 A Tanács 76/207//EGK irányelv a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének 
a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szól. Ezen irányelv célja, hogy a tagállamokban a férfiak és nők 
közötti egyenlő bánásmód elve érvényesüljön az előmenetelt is magában foglaló 
munkavállalás, szakképzés, munkafeltételek, valamint   a szociális biztonság 
tekintetében.  
 
A Tanács 79/7/EGK irányelv a férfiak és a nők között egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról szól. Ezen irányelv 
célja a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság 
területén történő fokozatos megvalósítása.  Ezt az irányelvet kell alkalmazni azokra a 
törvényileg szabályozott rendszerekre, amelyek a következő kockázatok ellen 
nyújtanak védelmet: 
betegség, rokkantság, idők kor, munkahelyi balesetek és foglalkozási 
megbetegedések, munkanélküliség, valamint a szociális segélyre, amennyiben 
kiegészíti vagy helyettesíti az előbb felsoroltakat.  
 
A Tanács 86/378/EGK a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 
 Ezen irányelv célja, hogy a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben 
megvalósítsa a férfiak és a nők közötti egyenlő  bánásmód elvét. Ezen irányelveket 
kell alkalmazni azokra a foglalkoztatási rendszerekre, amelyek a következő 
kockázatok ellen nyújtanak védelmet: betegség, rokkantság, idős kor –beleértve a 
korkedvezményes nyugdíjat, munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések, 
munkanélküliség, valamint azok a foglalkoztatási rendszerek, amelyek egyéb pénzbeli 
vagy természetbeni szociális ellátásokat, különösen a túlélő hozzátartozói ellátásokat 
és a családi támogatásokat biztosítják, ha az ilyen ellátásokat az alkalmazottnak 
fizetnek ki, mert azok a munkáltató által a munkavállalónak a munkaviszonyára 
tekintettel fizetett díjazás részét képezik. 
 
2011-es adatok szerint  a település összlakosságának 52 %-a  a nő,a  18-59 éves 
korosztály 46 %-a a nő, a nyugdíjasok 67 %-a a nő. 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. év I. tv. 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen 
az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a 
szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, 
a  munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely 
rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, 
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összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. 
Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az 
anyaságot és terhességet is. 
 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. 
A nők gazdasági aktivitását nagy mértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. 
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a 
férfiak körében a gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest 
növeli a munkavállalás valószínűségét, az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket 
nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos tulajdonságokkal 
rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés 
aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők 
gazdasági aktivitását a gyermekek száma is, a három vagy több gyermek radikálisan 
csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A gyereküket egyedül nevelő nők inkább kívánnak 
munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s ugyanannyi és 
ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik. 
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A 
nők között magasabb az alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak 
önfoglalkoztatóként (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai). 

 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 525 531 430 470 26 46 

2009 424 633 385 580 39 48 

2010 519 517 487 470 26 44 

2011 512 511 470 459 36 51 

2012 na. na. na. na. na. na. 

2013 na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A nők munkerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség.  A férfiak és nők 
adott településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, 
hogy milyen arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. A helyi információkból arra 
lehet következtetni, hogy a nők a lakóhelyüktől távoli munkát,ami vagy a naponkénti sok 
időt igénybevevő utazással, vagy a  családtól való tartós távolléttel járna-  a kiskorú 
gyermekükre tekintettel nem tudnak vállalni. A lakóhely közelében az elhelyezkedési 
lehetőségük nehéz. 

 
2011-es adatok szerint  a település összlakosságának 52 %-a  a nő,a  18-59 éves 
korosztály 46 %-a a nő, a nyugdíjasok 67 %-a a nő. 
 
Az 5.1.1. számú táblázat adata alapján 2011-ben a munkanélkülieken belül a nők aránya 
59 %. 

 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Településünkön a nők részvételével induló foglalkoztatást segítő programok, képzési 
programok nem voltak, ilyen jellegű programok indítását nem tudjuk megoldani. 
 
Településünkön jelenleg a munkanélküliek foglalkoztatását közmunkaprogram keretén 
belül tudjuk biztosítani.  
A Start munka keretében jelenleg 7 nőt foglalkoztatunk (össz: 19 fő) 
 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei: 

 

Az iskolai végzettség és az elhelyezkedés közötti kapcsolatra  konkrét adat nem áll 
rendelkezésre. A 3.3.6 számú tábla adata alapján a 8. általánost nem, vagy a csak azt 
elvégzőknek  munkanélkülieken belüli aránya  mindössze 19 %. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

 A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, 
megmutatkozhat a munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét 
nem képviselője alkalmas, azonos kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem 
szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő bérezésben, vagy az 
előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). 

A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” 
elvének érvényesülése.  

A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. 
A keresetek színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a 
munkavállaló személyes jellemzői (életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása). A női 
keresetek hátránya a versenyszférában nagyobb, mint a költségvetési szférában. A két 
szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában alkalmazott illetmény-előmeneteli 
rendszerek szűkebb teret adnak a nemek szerinti különbségtételnek, mint a piaci szféra 
szabad béralkuja. 
 
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal 
nem rendelkezünk. 

 

Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete nem, korcsoport, 
beosztás, szakma vagy végzettség szerint évenként nyomon követhető, hátrányos 
megkülönböztetés nincs.   

 

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.) 

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

bölcsődei férőhelyek 
száma 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 
önkor-

mányzati 
egyéb 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

2008 56 0 0 0 0 0 0 

2009 58 0 0 0 0 0 0 

2010 55 1 12 0 0 0 12 

2011 47 1 12 0 0 0 12 

2012 47 1 12 0 0 0 12 

2013 na. na. na. na. na. na. na. 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés      

 
 Annak, hogy a nők száma magasabb a munkanélküliek között oka lehet az is, hogy 
településünkön, ill. környező településeken  nem elterjedtek az atipikus, részmunkaidős 
foglalkoztatási formák, a rugalmas munkaidő beosztás.   
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Községünkben  a bölcsőde 12 fő gyerek fogadására alkalmas, ezzel könnyítve a 
kisgyermekes anyák elhelyezkedési lehetőségét. Jelenleg a 12 férőhely az igényeknek 
megfelel, Bükkábrányi lakost hely hiány miatt nem kellett elutasítani. 
 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

  

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 44 44 

2009 1 45 45 

2010 1 41 41 

2011 1 37 37 

2012 1 33 33 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 

 
   

 
 

 Családtervezéssel kapcsolatban a serdülő korban lévő gyermekek felvilágosítására 
alapvetően az iskolában kerül sor, több alkalommal is szerveznek ilyen jellegű oktatást. 

 A leendő édesanyák számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadása 
megkezdődik már várandós korban a szülésfelkészítő tanfolyam keretében, egyéni 
beszélgetések, látogatások alkalmával, kezdve a szüléstől, szoptatástól a tápláláson 
gyereknevelésen át. Segítséget kapnak a szociális juttatások megismerésében és a hozzá 
tartozó nyomtatványok kitöltésében, szükség esetén az utánajárásban is.  

A védőnői hálózat nagy figyelmet fordít a szociális okból vagy gondatlanságból 
veszélyeztetettségben élő gyermekek folyamatos nyomon követésére és a 
társszervekkel való kapcsolat felvételre. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
 A rendőrséggel történt konzultáció alapján megállapítható, hogy településünkön nem 
jellemző a nőket érő, illetve a családon belüli erőszak 
 

 

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

 
 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A 
településtől 30 km-re lévő Miskolcon   lévő   átmeneti otthon fogadja be a segítséget 
kérő családokat és egyedülállókat. 

 
Településünkön a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő 
Mezőkövesdi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  segíti a krízis helyzetbe 
került családokat. 
 
5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

Képviselőtestület 
tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

év 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 5 4 na. na. na. na. 

2009 5 4 na. na. na. na. 

2010 5 4 na. na. na. na. 

2011 3 3 na. na. na. na. 

2012 3 3 na. na. na. na. 

2013 3 3 na. na. na. na. 

Forrás: Helyi 
adatgyűjtés      

 
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 
nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére 
nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről 
való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

 

 
A táblázat megmutatja, hogy helyi szinten  a nők aktívan részt vállalnak a közéletben. 

A képviselő tagok 50 %-a nő. Az óvónők, a tanárnők, a házi orvos – a doktornő- 
közvetlen kapcsolatban állnak a falu lakóival, a helyi közéletben szerepvállalásuk 
jelentős.  
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A Főnix Életmód Egyesületet zömében nők alkotják, akik programjaikon keresztül töltik 
be szerepüket a helyi közéletben. 
 

 

 

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

 
Manapság hazánkra jellemző,  helyi szinten is így van, hogy 50 év fölött szinte már 
esélytelen az, hogy valaki pályázat útján elnyerjen egy állást, marad a kapcsolat, tőke, 
vagy a munkanélküliség. Ezáltal az idősebb munkavállalók többsége több évtizedes 
munkaviszony után ugyanolyan körülmények között kénytelenek befejezni 
pályafutásukat, mint a pályakezdők: bizonytalan státuszban, létbizonytalanságban, 
minimálbér kategóriában vagy munkanélküliségben, vagy szociális segélyből élve. 
Településünkön olyan  civil szervezet melynek alaptevékenysége között szerepel a női 
esélyegyenlőség segítése nem működik. 
 
 
 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

 a nők munkaerő piacra való bejutásának 
nehézségei 

foglalkoztatást segítő és képző programok 
szervezése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A rendszerváltás után kialakult piacgazdasági körülmények között jelentősen  
felértékelődött a fiatal, mobilis, rugalmasabb munkaerő és csökkent az idősebb 
munkavállaló réteg értéke. 
Az átlagéletkor egyre magasabb hazánkban, és bár ez örvendetes tény, egyre nagyobb és 
felelősségteljesebb társadalmi kötelezettséggé válik az idősek megfelelő 
életminőségének, az egészségüknek és az aktív életüknek minél hosszabb ideig való 
fenntartása, biztosítása.  
Az életminőségi összetevői: egészségi állapot, életmód, aktivitás, közérzet, stb. 
A magyar adatok alapján az idősek társas életét a család határozza meg. Szabadidős 
tevékenységük jellemzően leredukálódik a sétára, könyv- és újságolvasásra, Tv nézésre. 
Ez nemcsak az idősek korlátozott anyagi lehetőségeivel, rosszabb egészségi állapotával 
magyarázható, hanem nagymértékben a Magyarországra jellemző, az idős korral, az 
idősek életvezetésével kapcsolatos attitűdök következménye. 
 
Hazánk az idősödés terén az egyik leghátrányosabb helyzetű ország, mivel nálunk a 
legnagyobb az aktív lakosságra jutó nyugdíjasok száma, viszont a foglalkoztatottság itt a 
legkisebb.  
 
A jövőben az európai országok köztük  Magyarország is egyre növekvő mértékben fog 
szembesülni a demográfiai idősödésből fakadó hatásokkal és problémákkal.  
A generációk egyensúlyhiánya  mélyreható változásokat fog előidézni a 
munkaerőpiacon, a szociális ellátó- és védelmi rendszerben, az egészségügyi 
rendszerben és a társadalmi integráció különböző folyamataiban. Ennek eredményeként 
az európai szociális modell nem lesz fenntartható.  

 

 

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

 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 
rendelkezések irányadók: 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer  

- saját jogú és 
- hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 
- az öregségi nyugdíj, 
-  rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 
- az özvegyi nyugdíj,  
- az árvaellátás, 
- a szülői nyugdíj, 
- a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint 
- özvegyi járadék 
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Az országos, illetve a BAZ Megyei adatokhoz hasonlóan Bükkábrányra is népesség 
öregedése a jellemző. A népesség öregedéséhez hozzájárul az az adat is, hogy a 
születéskori várható élettartam növekszik. 
 
Bükkábrányban az időskorúak aránya az összes lakónépesség számához viszonyítva 
2008-2012. években nem változik 33-34 % -on mozog.  Megállapíthatjuk, hogy jelentős 
arányt képviselnek az idősek. 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 
szerint 

év 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 

ellátásban 
részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 
nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 203 337 540 

2009 199 332 531 

2010 204 322 526 

2011 205 312 517 

2012 207 325 532 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
A nyugdíjas foglalkoztatottság nem jellemző, az elbeszélgetések alapján igazából 
igény nem mutatkozik rá. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató 
egyéb programok a településen) 
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Községünkben élő idős emberek helyben a ház körüli mezőgazdasági termelésből 
önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget, gyümölcsöt termeszthetnek, 
állatokat  tenyészthetnek, ez is biztosíthatja, - ez egy lehetőség számukra - az aktív 
időskort. 

       Jelenleg településünkön nincs olyan program ami az idősek foglalkoztatását 
segítené. 

 
c) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Településünkön hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem volt, ilyen 
jellegű panasz nem érkezett. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 
élet gyakorlásához való hozzáférés 

 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat 
segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában. 
A közszolgáltatások, a tömegközlekedés az idős emberek számára elérthetők. 
Amennyiben igénylik az önkormányzattól segítséget kapnak ügyeik intézésében. 

 A település önkormányzata az ábrányi ősz program keretében minden évben 
megszervezi az idősek köszöntését, ahol a megjelenteket vendégül látják. 

Az iskola, az egyház,  az önkormányzat által szervezett nemzeti és egyházi ünnepek, 
rendezvények színesebbé  tehetik az ott megjelent idős emberek mindennapjait. 
megemlíthetjük a falunapot, Máté napi rendezvényt, az „ábrányi ősz”-t. Ezeknek az 
alkalmaknak közösség formáló ereje van az arra nyitott emberek számára. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A háziorvosi ellátás minden idős ember számára biztosított.  Szociális munkások segítik 
az egyedül maradt időseket az orvossal való kapcsolattartásban, a bevásárlásban. 

 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. Házi segítségnyújtás keretében főként idős emberekről, fogyatékos 
személyekről, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről 
gondoskodnak, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosított:  

• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 
körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 
való segítségnyújtást. 

 
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani és 
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• nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában, fogyatékossági 
támogatásban részesülők, vagy 

• egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülnek, vagy 

• azok a személyek, akiknek az étkeztetését egészségi állapotuk indokolja. 
 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

64 év feletti lakosság száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma év 

fő fő % 

2008 270 0 0% 

2009 270 0 0% 

2010 266 0 0% 

2011 258 0 0% 

2012 na. na. #ÉRTÉK! 

2013 na. na. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
 

 
 
A nappali ellátás nem megoldott , Az 1990-es években meg  volt szervezve az idősek 
nappali ellátása, de érdeklődés hiánya miatt megszűnt. A későbbiek során felül kell 
vizsgálni az erre vonatkozó esetleges igényeket. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában    
részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az idősek ellátását segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel 
nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A vizsgált 5 évben 
községünkben senki sem részesült ilyen támogatásban. 

 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat saját honlapot (www.bukkabrany.hu) üzemeltet, ahol a lakosság teljes 
körű információt kaphat a különböző ügyekről, továbbá a települést érintő legfrisebb 
hírekhez való hozzájutást biztosítja. Az internettel nem rendelkező lakosság az 
önkormányzat által készítetett két havonta megjelenő lapból szerezhet információt a 
falu életéről. 

  

A kulturális közművelődési programokhoz (színház, mozi)  való hozzáférés a 
tömegközlekedési eszközzel, vagy saját járművel  könnyen elérhető , Miskolc és Eger 
közelsége révén. 

 
Bükkábrányban egy könyvtár működik, azonban nem jellemző az időkorúak könyvtárban 
való látogatása. 

Az IKSZT keretében teljesen felújított a közösségi élet színterét szolgáló épület szintén 
napi szinten várja az időseket, a község minden lakóját, internet elérés biztosítása 
mellett. 
 
A Főnix Életmód Egyesület programjai várják a lakosság időskorú tagjait is.  

Bükkábrányban római katolikus és református közösség, templom várja az odatartozni 
vágyó  embereket.   

Bükkábrányi népdal-kör egyaránt várja a fiatal és az idős embereket tagjai sorába.  
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c.) idősek informatikai jártassága 

 
Megszervezésre került az informatikai jártasság megalapozottságát szolgáló  

tanfolyam, amire szép számmal jelentkezett az idősebb korosztály is. Hasonló 
ismeretterjesztő programok szervezésére a jövőben is meg lesz lehetőség igény esetén. 

 
 

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

 
Az idősek célcsoportjánál az élhetőbb élet lehetőségének biztosítása. Szépen, emberi 
méltósággal megöregedni, hogy érezzék, abban a faluban, ahol éltek és dolgoztak, ott 
idős korban is megbecsült tagjai a közösségnek, így a társadalmi kirekesztődés 
csökkenne. 
Ez megvalósul a szolgáltatások egymásra épülésével, a nyugdíjasok számára szervezett 
programok bővítésével. 
Minden évben megszervezésre kerül az „ábrányi ősz” rendezvény, ahol  az időseket 
vacsorával vendégül látja az önkormányzat,  majd színes műsorral köszönti őket. 
Egyéb az idősek életkorral járó sajátos igényeinek  kielégítését célzó program jelenleg 
nincs. 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

időseket érintő elmagányosodás 
programok szervezése, házi segítség 

nyújtás megőrzése fejlesztése, szabadidő 
park kialakítása 

idősek ellen elkövetett bűnmegelőzés 

felvilágosító előadások, idősek személyes 
környezetének otthonának védelmét 
szolgáló intézkedések bővítése, helyi 
polgárőrséggel együttműködve, helyi 

média bevonásával 

közösségi színterek hiánya szabadidőpark kialakítása 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Mint általában az esélyegyenlőség területén a fogyatékossági hiány és a társadalmi 
szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás és súlyos feladat hárul a 
döntés hozókra és végrehajtósukra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára 
világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és 
bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel nem csupán pénzt kérdése. Az egyenlő esélyű 
hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák, vagy éppen hangos térkép 
használatát jelenti, hanem azt a szemléletet is ami a fogyatékos embert egyenjogúnak és 
egyenrangúnak tekinti. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés 
amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert. Ma már valamennyi 
fogyatékossági csoporthoz tartozó ember, azaz a mozgás- látás- hallás sérült, értelmi 
fogyatékos és autista és súlyosan  fogyatékos emberek speciális szükségleteinek 
figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése alatt érteni, ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti amely 
lehetővé teszi hogy egy-egy szolgáltatást  látás vagy hallássérült, valamint értelmi 
fogyatékos emberek is igénybe vehessenek, a kulcs az,  hogy ma már nem csupán az 
akadálymentesítésről hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről 
beszélünk. Ami    tehát magába foglalja az épületek komplex akadálymentesítését,  de 
annál jóval több.  Az akadálymentesítés követelménye az elmúlt időszakban beépítésre 
került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböző 
közszolgáltatásokat  nyújtó szervezetek vezetői szembesüljenek azzal hogy az ő 
ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek.  A fentieken túl pedig minden 
lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedté váljon a 
Mainstreming szervezete,  vagyis az a felfogás ami alapján az esélyegyenlőségi feladatok 
megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes hogy az ehhez kapcsolódó 
követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga feladata és 
felelősége.  Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az 
egyetemleges tervezés módszere, ennek lényege, hogy a használati tárgyakon az 
épületeken át teljesen a közszolgálatig mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a 
létrejöttekor eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek és hogy 
azért ne kelljen jelentős idő, energia és pénz ráfordításával utólag akadály mentesíteni.          
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

év 

megváltozott 
munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők 
száma 

egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

2008 32 21 

2009 33 20 

2010 35 22 

2011 30 18 

2012 25 17 

2013 na. na. 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A megváltozott  munkaképességű személyek , szociális ellátásban részesülők  száma csökkenő 
tendenciát mutat.  Bükkábrány aktív korú  lakosságának 2012-ben 2, illetve 1 %-a érintett ebben, 
ennek ellenére  a „fő”-ben kifejezett adatok magasak.  Mindenképen fontos az egészséges életmód 
propagálása, az egészséges tudat kialakítása, hogy ez a szám amennyiben ezzel kiküszöbölhető 
csökkenjen. Fontos, hogy ezekre az emberekre odafigyeljünk és nemcsak mint szervezet, hanem 
magánemberként is segítsük őket. 
 

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

 
Az általános iskolában 1 fő fogyatékos személy van foglalkoztatva. 
 
Ezen túlmenően elmondható, hogy  fogyatékkal élő személyek képzettségére, foglalkoztatottságára 
nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, melyek alapján pontos képet kaphatnánk a 
községünkben fogyatékkal élők helyzetéről, foglalkoztatottságukról. 
Az általános iskolában 1 fő fogyatékos személy van foglalkoztatva. 
 
Településünkön kifejezetten a fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására irányuló foglalkoztatás 
nincs. 
 
Közismert tény, hogy a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatottsága Magyarországon rendkívül 
alacsony. A 2011-es népszámlálási adatok alapján 11 %. Kevésbé közismert viszont, hogy hazánkban 
2008-ban a GDP 2,9 %-át, összesen 725 milliárd forintot az állam az aktív korúak rokkantsági 
nyugdíjára, illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékainak finanszírozásra, stb. (Pulay 
Gyula: a megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-
hatékonyságának vizsgálata – alapján-)  
Ez a két egymással szoros összefüggésben álló tényező, tehát a fogyatékkal élő személyek alacsony 
foglalkoztatási száma, illetve az igen magas rokkantsági és egészségkárosodási állami kiadások a 
népesség öregedésével és az aktív korúak arányának csökkentésével párhuzamosan igen komoly 
kihívást jelentenek, illetve jelentettek az egész magyar társadalomra. 
 
 
 
 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
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Hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adat, információ nem jutott tudomásunkra. 
 
Tapasztalatok szerint az egészségkárosodott és a megváltozott munkaképességűek munkavállalási 
esélyei az integrált foglalkoztatási lehetőségek tekintetében kedvezőtlen, azaz a fogyatékkal élő 
munkavállalók foglalkoztatását a piaci szféra nem vállalja fel. 
Helyzetüket különösen nehezíti az akadálymentes közlekedés. A hivatalok, szolgáltatók és egyéb 
szervezetek akadálymentes megközelítése, elérése jelentős erőfeszítések ellenére sem megoldott. A 
tömegközlekedés akadálymentességi hiányosságai miatt nehéz számukra a bejárás. 
 

 

c.) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Bükkábrányban nincsenek önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások vagy 
programok.  
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
év önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0     

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 na. na. na. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 
Nappali ellátás biztosítását célzó intézmény településünkön nincs. 

 

 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
1998. évi XXVI. tv. 22.§-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó 
pénzbeli juttatás. 
Célja,  hogy a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül anyagi segítséggel 
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 
mérsékléséhez. Fogyatékossági támogatásra az 18. életévét betöltött súlyosan 
fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar 
állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar 
hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult. 
 
 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége  
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Az orvosi rendelő, az óvoda és a bölcsőde, tornácos ház akadálymentesítése 
megoldott,  az Önkormányzat többi intézményben még megoldásra vár. 
 
Bár az akadálymentesítés jó úton halad, a fogyatékkal élők sajátos igényeinek 
kielégítésére az intézmények még nem készültek fel kellően. A jövőben a 
középületekbe való akadálymentes bejutás biztosítása mellett fontos az épületen belüli 
közlekedés feltételeinek megteremtése minden közintézményben. 

 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
A fogyatékkal élő személyek a közszolgáltatáshoz, az információhoz a közösségi élet 
gyakorlásához hozzáférnek. A súlyosan fogyatékos személyek közlekedése nehézségbe 
ütközik, azt a családnak kell megszervezni.  
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, az 
akadálymentesítés legtöbb esetben csak a mozgáskorlátozott személyek számára 
történik meg, egyéb fogyatékosságra nincs tekintettel az átalakulás, tehát nemcsak 
fizikai, hanem infokommunikációs akadálymentesítésre is szükség van. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

d) Településünkön kevés a foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem 
megoldott  a                   foglalkoztatáshoz  szükséges akadálymentesítés, nem 
biztosítottak különleges eszközök és feltételek. Jelenleg nincs a településen csak 
fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 
munkáltató. 

A közelben Mezőkeresztesen és Mezőkövesden található megváltozott munkaképességű 
személyeket foglalkoztató munkahely. 
 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A községben a járdák, parkok a mozgáskorlátozott személyek részére korlátozottan 
használhatók, ez a terület fejlesztésre szorul. 

 
 
 

f) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Településünkön a szociális alapszolgáltatások  egy részét társulás keretében oldjuk meg, 
mint pl. családsegítést, házi segítségnyújtást. Továbbá községünk rászoruló lakosai 
számára szociális étkezés biztosítunk. 

Kifejezetten a fogyatékos személyek rendelkezésére helyi szolgáltatás nincs kialakítva. 
 

g) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
         Nem áll rendelkezésünkre adat a pozitív diszkriminációról. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Akadálymentesítés hiánya  Fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés az intézményekben, az 

utak és járdák korszerűsítése az 
akadálymentesítési szabályok 

figyelembevételével, pályázati források 
segítségével 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és nor-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 

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

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot 
ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, 
partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
Községünkben több civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben 
hozzájárulnak a közösség összetartozásának erősítéséhez, az egészségmegőrzéshez, a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
 
Ábrányi Ifjúságért Alapítvány: 
1996-től működik. 
Megalakulásától kezdve hatékonyan segíti a helyi iskola és óvoda nevelő-oktató 
munkáját. Anyagi támogatásukkal pedig nagyban hozzájárulnak az oktatási 
intézmények feltételeinek a javításához. 
A 2. osztályos tanulók a tanévet 2 hetes úszás oktatással fejezik be, az 5. osztályos 
tanulók a tanév elején 1 hetes erdei iskolában vesznek részt, melynek a teljes 
finanszírozását az alapítvány magára vállalja. A gyerekek részére programokat szervez 
mikulás nap alkalmából, luca napra. Az alapítvány az anyagi forrás biztosításához 
pályázatokat nyújt be,  minden év februárjában jótékonysági bált szervez, 
adományokat kap vállalkozásoktól, magánszemélyektől, támogatást kap az 
önkormányzattól. 
 
Bükkábrányi Polgárőr Egyesület: 
2006. évtől működik 20 fő önkéntes tagja van. 
Céljuk a közrend és a közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, a 
bűnmegelőzés hatékonyságának a fokozása. A polgárőrség a munkáját szorosan 
együttműködve végzi a rendőrséggel, valamint az önkormányzattal. 
Tagjaik fáradtságot nem kímélve, szabadidejükben hajtják végre önként vállalt 
munkájukat. 
Működésüket két fő terület jellemzi a járőr tevékenység,   - Bükkábrány területén, ami 
a bűnmegelőzést szolgálja -   valamint az önkormányzati rendezvények biztosítása- 
 
Főnix Életmód Egyesület: 
2004. évtől működik 40 fő taggal működik, a községen belül ez szép szám, nagy a 
jelentősége abban, hogy közelebb hozza egymáshoz a falu lakóit. 
Céljuk az egészséges életmódra a figyelem felhívás, egészségnapok szervezése 
keretében, illetve év       közben előadások,  sport tevékenységek szervezése. 
Fennállásuk óta minden évben megszervezésre került a 3 napos egészségnap.  Az 
egyesület 2013. évben jelentős összegű pályázati forráshoz jutott amelyből az év nagy 
részét kitevő programok szervezésére van lehetőség.  
Anyagi forrásukat pályázatokból, az önkormányzati támogatásból, és a tagok által 
befizetett tagdíjból áll.  
 
Bükkábrányi Népdalkör: 
2008. évtől  működnek 12 fő taggal. 
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Céljuk a hagyományok ápolása, továbbadása. Részt vesznek a községben szervezett 
ünnepségek lebonyolításában. Képviselik községünket a környéken  a népi 
hagyományok ápolására szervezett programokban, az önkormányzat ehhez minden 
alkalomra biztosít gépjárművet. 
 
 
Bükkábrányi Sport Klub: 
Célja:  a helyi és a környező települések fiataljai, valamint sportolni vágyó felnőttek 
számára megteremteni a lehetőséget a sportolásra,  tehetséggondozás. 
Tevékenysége az óvodás és iskolás korú gyerekek bevonására is kiterjed. 
 
Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete: 
Részt vesznek a helyi programokon, a Főnix Egyesület által szervezett egészségnapon, 
az önkormányzat által szervezett falunapon. (vércukor, testzsír, vérnyomás mérés), 
szervezik a véradást. 
 

 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati egyházi és civil szektor közötti 

partnerség bemutatása 

 
Az önkormányzati döntések előkészítésében bevonjuk a szervezeteket, a képviseletükkel 
megbízott személy által. Függetlenségüket elismerjük és tiszteletben tartjuk, partneri 
viszonyt alakítottunk ki velük. 
Az Önkormányzat a programok szervezésében, azon való aktív részvétel kapcsán számít 
a civilek közreműködésére.  Községünkben  római katolikus és a református egyházzal az 
önkormányzat jó kapcsolatot alakított ki, a rendezvényeken kölcsönösen az 
önkormányzat  és az egyház civil  képviselői, valamint tiszteletesei részt vesznek.  Igény 
esetén  az önkormányzat segíti a civileket és az egyházakat a pályázatok előkészítésében. 
Az önkormányzat a költségvetésében meghatározott mértékben támogatja a civileket, 
az egyházat. 
 
 

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

 

Bükkábrány Község a Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, így a kistérségi 
fejlesztésben résztvevő település. 
Működésének célja és feladata, hogy biztosítsa a társulásban részt vevő teleülések 
összehangolt fejlesztését, közös területfejlesztési programok és projektek kialakítását, a 
fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozását, a térség gazdasági 
fejlődésének előmozdítását, másrészt, hogy a társulás tagjai által a társulásra átruházott 
feladatok ellátása. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 

 
Községünkben nem alakult nemzetiségi önkormányzat. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége nagyrészt 
lefedi az alapvető közszolgáltatások ( oktatás, egészségügyi, szociális szolgáltatások, 
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kultúra, művelődés, közrend, közbiztonság) ágazataiban lehetséges esélyegyenlőséget 
támogató szolgáltatások körét. 
 

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

 
Nincs ilyenről tudomása az önkormányzatnak.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett  
egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 

 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a községben dolgozó szociális, 
egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. 
A kapcsolattartás módja online 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos 
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 
Az önkormányzat honlapján az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján 
az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a 
megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

foglalkoztatás hiánya 
 
 
egészségügyi állapot javítása 
 
szolgálati-,szociális lakás hiánya 
 

átképzési-, továbbképzés, 
közfoglalkoztatás 
 
szűrések népszerűsítése, 
szervezése 
 
pályázati lehetősége felkutatása 

Gyermekek 

HH és HHH gyermekek 
helyzetéből adódó hátrányok  
feltárása 
 
 
 
 
hiányos a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetősége 
 
 
drogfogyasztás problémájának 
megelőzése 
 

tehetség gondozás kiterjesztése, 
a gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő szülők 
megfelelő tájékoztatása a 
gyermekeik részére igénybe 
vehető kedvezményekről 
 
falubusz beszerzése, pályázatok 
felkutatása, helyi foglalkoztatási 
programok bővítése 
 
ismeretterjesztés 

Idősek 

időseket érintő elmagányosodás 
 
 
 
„idősek ellen elkövetett” 
bűnmegelőzés 
 
 
közösségi színterek hiánya 
 
 

programok szervezése, házi 
segítségnyújtás megőrzése, 
bővítése, szabadidő park 
kialakítása 
 
védelmet szolgáló helyi 
intézkedések bővítése 
 
szabadidőpark kialakítása 

Nők 
a nők munkaerő piacra való 
bejutásának nehézségei 
 

foglalkoztatást segítő és képző 
programok szervezése 
 

Fogyatékkal 
élők 

akadálymentesítés hiánya 
 

fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés pályázati 
forrásból 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

közfoglalkoztatás, foglalkoztatás 
 
 
Hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi 
helyzetének javítása – megelőzés 
 
Szolgálati-, szociális  lakás bővítése 
 

Polgármester, Munkaügyi Kirendeltség, 
családsegítő szolgálat 
 
Polgármester, Háziorvos, védőnő, Családsegítő 
Szolgálat 
 
Polgármester, Önkormányzat építési osztály 

Gyermekek 

Hátrányos helyzetből adódó problémák 
feltárása 
 
 
Szabadidő hasznos eltöltése 
 
 
 
 
Drogfogyasztás felbukkanásának, 
fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése 

Polgármester, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Családsegítő Szolgálat, Bükkábrányi Napsugár 
Óvoda és Bölcsőde, Arany János Általános 
Iskola 
Polgármester, Ábrányi Ifjúságért Alapítvány, 
Bükkábrányi Napsugár Óvoda és Bölcsőde, 
Arany János Általános Iskola, Családsegítő 
Szolgálat 
 
Polgármester, Gyermekjóléti szolgálat, 
Családsegítő Szolgálat, Arany János Általános 
Iskola, Rendőrség 
 

Idősek 

időskori elmagányosodás 
 
 
Védelmet szolgáló intézkedések bővítése 
 
 
 
közösségi színterek hiánya 
 

Polgármester, Családsegítő szolgálat, Főnix 
Életmód Egyesület, Népdalkör, szociális 
gondozók 
 
Polgármester, rendőrség, Bükkábrányi Polgárőr 
Egyesület, Családsegítő Szolgálat, 
 
szabadidő park kialakítása 

Nők Nők munkaerő piaci helyzetének javítása 
Polgármester, Munkaügyi Kirendeltség, 
Családsegítő Szolgálat 

Fogyatékkal 
élők 

Fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés 

Polgármester, Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Szolgálat 

 

 
 
 
 



 

 87 
 

 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők, illetve mivel községünkben élőket 
ez nem jellemzi  arra törekedni, hogy községünkben  a mélyszegénység  felé tartó 
családok, legalább a jelenlegi helyzetüket megtartsák. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek biztonságának megóvását az élvezeti cikkektől való 
távoltartását, gyerekek megóvását a fiatalkorú bűnözéstől. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek legnagyobb problémájának tartott 
elmagányosodására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében az erőszak mentesség megtartását, a család 
– barát munkahelyek lehetőségének kutatását. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők, - emberi méltóságukban-  teljes értékű 
emberként élhessék meg mindennapjaikat. 
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Az intézkedési terv részletes kifejtése 
 
Szegénységben élők esélyegyenlőség  
 
1. 
 

Intézkedés címe: Hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

7,5 %-os munkanélküliség a településen élő aktív korúak körében 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A munkanélküliség csökkentése, munkalehetőség megteremtése 
Rövidtávú: közmunkaprogramban való foglalkoztatás 
Középtávú: Kapcsolat a Munkaügyi Kirendeltséggel, tájékoztatás, átképzési 
lehetőség 
Hosszú távú:  Az eredményes átképzést követő elhelyezkedés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

közmunkaprogram fenntartása 
munkalehetőségek kiaknázásának segítése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek Munkaügyi központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Munkahelyen történő elhelyezkedés, 
csökken a munkanélküliek aránya 
 
Önkormányzati adatok, Ksh, Teir 
 
munkahelyek, közmunkaprogram tartós megléte 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Közmunkaprogram – eredményes pályázat 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás – technikai háttér – szakemberek megléte 
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2. 
 
 

Intézkedés címe: Hátrányos helyzetű csoportok egészségügyi helyzetének javítása - megelőzés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Helyben nincs szakorvosi ellátás 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Egészségügyi problémák kiszűrése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Egészséges életmóddal kapcsolatos előadások szervezése 
Szűrőprogramok szervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek 
családsegítő szolgálat 
háziorvos 
védőnő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

igényfelmérés alapján folyamatos 

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

Résztvevők száma a szűrőprogramban 
 
Önkormányzati adatok 
 
 
önkormányzati forrás megléte 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

alacsony érdeklődés a–folyamatos tájékoztatás 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati forrás 
technikai háttér 
szakemberek 
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3. 
 

Intézkedés címe: Szolgálati lakás bővítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

szolgálati lakás hiánya 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

önkormányzati dolgozók lakásproblémájának enyhítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati lehetőség, felújítás 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek  Önkormányzat építési osztály 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018.06.30. 

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

lakáshoz jutás 
 
önkormányzati mutató 
 
szakmai követelmények megléte 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

felújítást hátráltató körülmények 

Szükséges erőforrások 
önkormányzati, pályázati forrás 
technikai háttér 
szakemberek 
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Gyerekek esélyegyenlősége 
 1. 
 

Intézkedés címe: hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek helyzetéből adódó 
hátrányok 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

halmozott és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek helyzetéből adódó 
hátrányok csökkentése, kiküszöbölése 
rövidtávú: gyerek hátrányt kompenzáló programokba való bevonása 
közép- és hosszú távú: a hátrányok teljes mértékű kiküszöbölése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

tájékoztatás 
támogatási lehetőségek felmérése, megismertetése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek 
Ábrányi Ifjúságért Alapítvány, Napsugár Óvoda Bölcsőde, Arany János Általános 
Iskola, Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 
 

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

Közösségi életben való aktív résztvétel 
önkormányzati  mutató 
 
folyamatos fejlesztés 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

érdeklődés hiánya  

Szükséges erőforrások 
Ábrányi Ifjúságért Alapítvány támogatása, Önkormányzati támogatás, technikai 
háttér, szakemberek. 
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2. 
 

Intézkedés címe: Gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szabadidős lehetőségek bővítése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Szabadidős foglalkozások szervezése, játszótér létesítése 
rövidtávú: gyerek programok szervezése 
közép- és hosszú távú: játszótér megépítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

tájékoztatás 
támogatási lehetőségek felmérése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek Ábrányi Ifjúságért Alapítvány, Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 
játszótér 2 éven belül 

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

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerekek aktívan töltsék el szabadidejüket 
 
önkormányzati  mutató 
 
folyamatos szervezés 
karbantartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

érdeklődés hiánya  

Szükséges erőforrások 
Ábrányi Ifjúságért Alapítvány támogatása, Önkormányzati támogatás, Lakossági 
támogatás, technikai háttér, szakemberek. 
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3. 
 

Intézkedés címe: Drogfogyasztás felbukkanásának, fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Községünket még nem érintő terjedő drogfogyasztás 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Arra törekszünk, hogy egyik gyerek sem forduljon droghoz, élvezeti szerekhez, 
emellett ne forduljon elő fiatalok által elkövetett bűncselekmény 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Témával kapcsolatos ismeretterjesztő előadás 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
Célcsoport tagjai 

Partnerek helyi rendőrség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Hosszú távon hasznos lehet, mert megelőzhetőek lehetne a drogozás, nem 
romlana a lakosok biztonságérzete. 
 
önkormányzati mutatók 
 
folyamatos tájékoztatás, előadások szervezése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem jut el az információ a célcsoport minden tagjához 
A tájékoztatás többféle módját kell megragadni 

Szükséges erőforrások 
technikai 
szakember 
önkormányzati 
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 Nők helyzete 
 
 1. 

Intézkedés címe: Nők munkaerő piaci helyzetének növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

8,8 %-os munkanélküliség a településen élő aktív korú nők körében 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Nők segítése a munkához jutásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a Munkaügyi központtal, vállalkozókkal 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
célcsoport tagjai 

Partnerek Munkaügyi központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Munkahelyen történő elhelyezkedés, 
csökken a munkanélküliek aránya 
 
Önkormányzati adatok, Ksh, Teir 
 
munkahelyek tartós megléte 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

megfelelő információ hiánya 

Szükséges erőforrások pályázatok, szakemberek segítése 
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Az idősek helyzete és esélyegyenlősége. 
1. 
 

Intézkedés címe: Időskorúak programokba bevonása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 
Az öregedés index 119 % 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az idős emberek elmagányosodásának kezelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

programok szervezése 
igényfelmérés 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester 
célcsoport tagjai 

Partnerek Családsegítő szolgálat, Főnix Életmód Egyesület, Népdalkör 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 

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

Érdeklődés, részvétel a programokon, közösségi életbe bevonás 
 
önkormányzati mutatók 
 
folyamatos odafigyelés, segítségnyújtás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség 

Szükséges erőforrások Önkormányzati forrás 
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2. 

2. 

Intézkedés címe: Az idősöket érintő bűncselekmények megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A lakosság 15 %-a 65 év feletti 

Célok - 
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Közbiztonság növelése 
rövid- közép- és hosszú távon megőrizni a közbiztonságot 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

folyamatos odafigyelés, tájékoztatás 
térfigyelő eszköz bővítése 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, célcsoport tagjai 

Partnerek rendőrség, Bükkábrányi  Polgárőr Egyesület 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

folyamatos 

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

Biztonságos környezet kialakítása 
 
 

az idősek partnerek, 
rendőrök, polgárőrök aktív közreműködése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az idősek  nem partnerek 

Szükséges 
erőforrások 

pályázati  és önkormányzati forrás, technikai háttér, 
szakemberek, 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intézkedés címe: Szabadidőpark kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

közösségi színterek hiánya 

Célok - 
Általános 

megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

hosszútávú 
időegységekre 

bontásban 

szabadidő park kialakítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati lehetőség kialakítása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, célcsoport tagjai 

Partnerek önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018.06.30. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 

valamint 
fenntarthatósága 

 közösségek szervezése 
 
 
önkormányzati adatok 
 
karbantartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 

eszközei 
Az idősek  nem partnerek 

Szükséges erőforrások pályázati  és önkormányzati forrás, technikai háttér, szakemberek,  
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A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlősége 
 
    1. 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés az egész falu területén 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

közlekedés akadályoztatása 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Akadálymentesítés a középületekben, és közterületeken 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati lehetőségek felkutatása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, célcsoport tagjai 

Partnerek Családsegítő szolgálat  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

folyamatos 2018.06.30. 

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

Akadálymentesítés 
A fogyatékkal élők egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szolgáltatásokhoz 
 
 
 
 
karbantartás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pályázat hiánya  - egyéb forrás felkutatása 

Szükséges erőforrások pályázat, támogatások, technikai háttér, szakemberek 
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. 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  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
helyzetének 
javítása 

7,5 %-os 
munkanélküliség a 
település lakosai 
között 

A munkanélküliség 
csökkentése, 
munkalehetőség 
megteremtése 
Rövidtávú: 
közmunkaprogramban 
való foglalkoztatás 
Középtávú: Kapcsolat 
a munkaügyi 
központtal, 
tájékoztatás,átképzési 
lehetőség Hosszú 
távú: Az eredményes 
átképzést követő 
elhelyezkedés  

  

közmunkaprogram 
fenntartása 
Munkalehetőségek 
kiaknázásának 
segítése  

polgármester 2018.06.30.

2 

Hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
egészségügyi 
helyzetének 
javítása - 
megelőzés 

Helyben nincs 
szakorvosi ellátás 

Egészségügyi 
problémák kiszűrése 

  

Egészséges 
életmóddal 
kapcsolatos 
előadások 
szervezése 
Szűrőprogramok 
szervezése  

polgármester 2018.06.30.

3 
Szolgálati lakás 
bővítése 

szolgálati lakás 
hiánya 

önkormányzati 
dolgozók 
lakásproblémájának 
enyhítése 

  
pályázati 
lehetőség, felújítás 

polgármester 2018.06.30.

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
Gyerekek 
szabadidejének 
hasznos eltöltése 

Szabadidős 
lehetőségek bővítése 

Szabadidős 
foglalkozások 
szervezése, játszótér 
létesítése rövidtávú: 
gyerek programok 
szervezése közép- és 
hosszútávú: játszótér 
megépítése  

  

tájékoztatás 
támogatási 
lehetőségek 
felmérése  

polgármester 2018.06.30.

2 

Drogfogyasztás 
felbukkanásának, 
fiatalkorúak 
bűnelkövetésének 
megelőzése 

Arra törekszünk, 
hogy egyik gyerek 
sem forduljon 
droghoz, élvezeti 
szerekhez, emellett 
ne forduljon elő 
fiatalok által 

Arra törekszünk, hogy 
egyik gyerek sem 
forduljon droghoz, 
élvezeti szerekhez, 
emellett ne forduljon 
elő fiatalok által 
elkövetett 

  

Témával 
kapcsolatos 
ismeretterjesztő 
előadás 

polgármester 2018.06.30
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   A  B  C  D  E  F  G  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

elkövetett 
bűncselekmény 

bűncselekmény 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 
Nők munkaerő 
piaci helyzetének 
növelése 

Nők segítése a 
munkához jutásban 

Nők segítése a 
munkához jutásban 

  

Kapcsolattartás a 
Munkaügyi 
központtal, 
vállalkozókkal 

polgármester 2018.06.30.

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Időskorúak 
programokba 
bevonása 

Az idős emberek 
elmagányosodásának 
kezelése 

Az idős emberek 
elmagányosodásának 
kezelése 

Az idős emberek 
elmagányosodásának 
kezelése 

programok 
szervezése 
igényfelmérés  

polgármester 2018.06.30.

2 
Az idősöket érintő 
bűncselekmények 
megakadályozása 

A lakosság 15 %-a 65 
év feletti 

Közbiztonság növelése 
rövid- közép- és 
hosszú távon 
megőrizni a 
közbiztonságot  

  

folyamatos 
odafigyelés, 
tájékoztatás 
térfigyelő eszköz 
bővítése  

polgármester 2018.06.30.

3 
Szabadidőpark 
kialakítása 

közösségi színterek 
hiánya 

szabadidő park 
kialakítása 

  
pályázati 
lehetőség 
kialakítása 

polgármester 2018.06.29.

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Akadálymentesítés 
az egész falu 
területén 

7,5 %-os 
munkanélküliség a 
településen élő aktív 
korúak körében 

Akadálymentesítés a 
középületekben, és 
közterületeken 

  
pályázati 
lehetőségek 
felkutatása 

polgármester 2018.06.30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 
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Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 
pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák 
meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 
stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 
egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról 
intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a 
programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért 
Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében 
HEP Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 
esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt 
problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat 
alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok 
vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen 
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(minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A 
munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, 
vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 
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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 
………………………….. felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, 
működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti 
kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. 
Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 
társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, 
tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-
ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

 
 
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden 
alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, 
egyéb programon részt vegyenek.  

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

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben 
gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az 
intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 
kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által 
előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési 
önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak 
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények 
fenntartása és működtetése.) 
 
 
 
 
 

 

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. A Bükkábrány község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési 
Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően  Bükkábrány község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 
határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  
 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
A Bükkbrány  Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 
kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner 
aláírás 
 
 
 
 
Dátum          Partner 
aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner 
aláírás 
 



HEP elkészítési jegyzék2 
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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. 


