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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, Sajósenye 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. 

 

 

A település bemutatása 

 

Sajósenye története: 

Sajósenye már az Árpádok korában létezett, mint az Örösúr nemzetség birtoka. Akkoriban jelentős 

helyként tartották számon, ami később sem változott. Már a XIII.sz.-ban fennállott a Szent Egyed 

tiszteletére felszentelt temploma. 1311 -ben Sene, Scienne néven szerepelt különféle 

dokumentumokban. Birtokos családja a község neve után Senyeinek nevezte magát. A községet a 

török elpusztította, a lakosság a súlyos adók miatt elszökdösött. A XVI. sz. végétől hosszú időre 

lakatlanná vált Sajósenye. Egykori egyháza teljesen elpusztult, ma már csak a Templomdomb nevű 

hely emlékeztet a falu és a templom egykori helyére. Sajósenye nevezetes épülete az 1785-95 között 

épült Máriássy-kúria. 

 

Sajósenye földrajzi elhelyezkedése 

Sajósenye Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc kistérségében, Miskolc várostól, a 

megyeszékhelytől mindössze 15 km -re északra fekvő kistelepülés.  

Megközelíthetőség 

Közúton több irányból is jól megközelíthető: 

A Miskolcról kivezető 3-as útról: Arnót -Sajópálfala- Sajóvámos-Sajósenye. 

A Miskolc- Ózd irányú 26-os útról: Szirmabesenyő- Sajóvámos-Sajósenye. 

A 27-es főútról: Edelény -Borsodszirák-Boldva-Sajósenye. 

A településre a Borsod Volán menetrend szerinti autóbuszjáratokat közlekedtet. 

Saját vasútállomással nem rendelkezik.  

Legközelebbi vasútállomás: Szirmabesenyő, Boldva vagy Miskolc 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Sajósenye infrastruktúrája  

A rendszerváltás óta a falu nagy fejlődésen ment át, mindenütt pormentes utak, ivóvíz-, 

szennyvíz-, és gáz-hálózat szolgálja az itt élőket. Nagy összefogással épült a Faluház, melynek 

díszterme évente sok rendezvény színhelye, a Polgármesteri Hivatalon túl orvosi rendelő is itt 

működik.  

Az összefogás szép példája a sportöltöző  épülete, az akadálymentesített óvoda és nem utolsó 

sorban az ökumenikus templom is. Három felekezet istentiszteleti helye ez, ahol a római katolikus, 

református, ill. görög katolikus lakosok egyformán lelki támaszt találhatnak. A községben 

működik a református egyház egyik fogyatékosokat ápoló- gondozó otthona is, mely korszerű és 

szép épületekben végzi embersegítő szolgálatát.  

Sok más beruházás megvalósítását tervezi még az önkormányzat, melyekkel az itt élők 

komfortérzése még teljesebbé válhat. 
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A kigyűjtött adatokból látható, hogy a település lakosság száma az utóbbi években kis mértékben, 

de szinte folyamatosan csökken. A leginkább szembetűnő csökkenés a 2014-es év során 

tapasztalható. Ebben az évben  megnőtt a községből elköltöző lakosok száma, amire magyarázatul 

a környékbeli munkalehetőségek csökkenése szolgálhat. 
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Sajósenye településen a lakónépesség kor szerinti összetételét tekintve az aktív korúak (18-59 

évesek) aránya a legmagasabb, 261 fő. Az előző évekhez mérten nem számottevően, de nőtt a 65 év 

felettiek aránya az aktív korú lakossághoz mérten. A népesség koreloszlásánál az tapasztalható, 
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hogy a 60 éven felüliek száma kissé magasabb, mint a tanköteles korosztály létszáma , vagyis 

Sajósenye „elöregedő” település. 
 

 
 

 

Sajósenye népességére jellemző, hogy magas a 60 éven felüli lakosok száma. Mivel az élve 

születések csökkennek a településen, ismételten megállapítható, hogy Sajósenye egy elöregedő 

település. 
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A születések és a halálozás számát, arányát vizsgálva megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben 

jelentősebb aránybeli eltolódás a 2012-es évet tekintve volt. Ebben az évben haladta meg jelentősen 

a halálozás az élve születések számát (négyszerese). A település lakosságának összetételét 

vizsgálva látható, miszerint a lélekszám az országos adatokhoz hasonlóan csökken. A 

csökkenésnek az el- és bevándorlás arányának eltolódásában is szerepe van. 

 

A településen az elvándorlás az elmúlt évtizedben jelentős, melynek egyik oka a devizahiteles 

lakosok eladósodása (2009), ezért arra kényszerültek, hogy ingatlanjaikat eladják, a településről 

elköltözzenek. 

Az elvándorlás másik fő oka (2011, 2014-2016 között), hogy a Kistérségen belül sokan nem találtak 

munkalehetőséget, így más településre, megyébe vagy akár külföldre is költöznek lakosaink. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

létesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Sajósenye Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat, a 

település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 

megvalósítását horizontális elvnek tekint, amely áthatja valamennyi önkormányzat tevékenységet: 

a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.  
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Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben közvetlen 

szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti az esélyegyenlőséggel 

kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 

kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játszanak elősegítve ezzel a 

lakosság ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó 

gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 
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Célok 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Sajósenye település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

• a diszkriminációmentességet,  

• szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

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

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).  

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az 

esélyteremtést támogató képzések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek 

és felnőttek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  

Célunk, hogy településünkön érvényesüljön: 

• továbbra is a szegregációmentesség;  

• a diszkriminációmentesség;  

• a társadalmi integráció;  

• a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása;  

• a megkülönböztetés tilalma;  

• az egyenlő bánásmód betartása;  

• az emberi méltóság tiszteletben tartása,  

• a társadalmi szolidaritás.  

 

A Program készítése során kiemelt figyelmet fordítunk  

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő 

intézkedésekre;  

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve 

az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre;  

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre;  

• olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő 

piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  

 

Az esélyegyenlőség előmozdításához szükséges intézkedéseket jelen stratégiai dokumentumban 

rögzítjük. A programalkotás során gondoskodunk a helyi esélyegyenlőségi program és az általunk 

készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók összhangjáról.  



 12 

Az Esélyegyenlőségi Program első részében elkészítjük településünk helyzetelemzését, különös 

tekintettek a hátrányos helyzetű lakosság különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférésére, a 

foglalkoztatási, szociális és oktatási mutatókra.  

 

A Program második részében készítjük el a települési intézkedési tervet a helyzetelemzésünkre 

építve.  

A komplex Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv részének célja az esetleges területi és 

oktatási szegregáció felszámolása, a hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének növelése, a 

hátrányos helyzetű aktív korúak foglalkoztatási és felnőttképzési programokban való 

részvételének elősegítése, valamint a fejlesztések révén a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és 

szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Az Intézkedési Terv 

tartalmazza a helyzetelemzés során feltárt valamennyi esélyegyenlőségi probléma kezelésére szóló 

intézkedést, a végrehajtás felelősét és határidejét.  

 

 

Az Esélyegyenlőségi Program elsősorban az alábbi célcsoportokra terjed ki:  

• A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége;  

• A gyermekek esélyegyenlősége; 

• A nők esélyegyenlősége; 

• Az idősek esélyegyenlősége; 

• Fogyatékkal élők támogatása. 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
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értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

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

Az esélyegyenlőség megteremtése kapcsán az alábbi szektorokat vizsgáltuk, illetve terveztünk 

beavatkozásokat:  

• egészségügy;  

• demográfiai adatok – azok változása;  

• lakhatás (antiszegregáció);  

• infrastruktúra;  

• közszolgáltatásokhoz való hozzáférés;  

• közlekedés;  

• környezet – egészségügy;  

• közoktatás;  

• szociális rendszer, szociális ellátások;  

• foglalkoztatás.  

 

 

További szempontok:  

• a jogi és szociális, szolgáltató és információs rendszer építése;  

• az érintett köztisztviselők, közalkalmazottak képzése (elsősorban az 

esélyegyenlőség megteremtése területén fellelhető feladatok elvégzése 

érdekében);  

• területi szinten halmozottan megjelenő hátrányok újszerű társadalompolitikai 

kezelés; 

• figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak médiajelenlétét 

biztosító közvélemény formáló programok szervezése kapcsán a valós probléma 

bemutatására, az egyenlőtlenségek leküzdésére. 

 

Az esélyegyenlőség előmozdítása konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések 

végrehajtásával érhető el. A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően feladata, hogy 

olyan keretet biztosítson az állami intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások 

leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé.  

A program megvalósításához fontos a garanciák, módszerek meghatározása, az ehhez szükséges 

intézkedési terv, program készítése. 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

Sajósenye Község Esélyegyenlőségi Programja Magyarország Alaptörvénye, az Egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló többször módosított 2003. évi CXXV. 

törvény, valamint a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény / A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény értelmében, azok rendelkezéseinek megfelelően, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek figyelembe vételével készült.  

Az esélyegyenlőségi törvény értelmében a helyi önkormányzatnak, valamint többcélú kistérségi 

társulásnak öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie.  

Az esélyegyenlőségi program megléte feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat, valamint a 

többcélú kistérségi társulás bármely hazai vagy európai uniós támogatásban részesülhessen.  
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Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. Az Európai Uniós, valamint a hazai elvárások alapján 

a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.  

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani  

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  

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

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre,  

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  

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

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

Fentiek figyelembe vételével Sajósenye Község Önkormányzata a társadalmi 

esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében megfogalmazta Esélyegyenlőségi Programját. 

 

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. 

 

Sajósenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (III.12.) önkormányzati rendelete 

szabályozza a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi ellátásokhoz történő hozzáférés 

lehetőségeit.  
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Célja: a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi 

sajátosságoknak megfelelően a hatályos jogszabályokkal összhangban a szociális és 

gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 

érvényesítésének garanciáit. Hatálya kiterjed a Sajókeresztúr községben állandó lakóhellyel 

rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó az 1993. évi III. szociális törvény 3§ (1) bekezdésben 

meghatározott személyekre. 

 

Az Önkormányzat a többször módosított szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben meghatározott támogatási formák közül az alábbiakban felsoroltakat alkalmazza és az 

anyagi fedezetét is biztosítja: 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

• átmeneti, rendkívüli segély. 

 

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatainak ellátásában a Miskolci Kistérséghez 

Többcélú Társulásához tartozik, a Miskolci Családsegítő Központ Szirmabesenyői Családgondozói 

Körzethez. 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2006 óta működik a településen. 

A családsegítő szolgálat feladata többek között: 

- szociális információ szolgáltatása 

- családgondozás 

- közösségi programok szervezése 

- életvezetési, mentálhigiénés és munkavállalási tanácsadás. 
 

Célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget 

igénylő gyermekek, fiatal felnőttek és családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése 

érdekében szolgáltatás nyújtása. 

Feladata a szociális alapellátás keretében olyan személyes szociális segítség nyújtása, amely a 

szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, 

valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez. Családgondozói és 

gyermekjóléti feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, szervezési tevékenységet végez. 

A szolgáltatás igénybevétele térítési díjmentes. 

 

Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a helyi egyházak  keretein belül 

működik (református, katolikus) településünkön. 

 

 

Falugondnoki szolgálat 

A falugondnok feladatkörét a Sajósenyei Képviselő-testülete a 7./2000. (X.26.) számú rendeletében 

szabályozza. A falugondnok a következő tevékenységekkel segíti a lakosságot: 

• étkeztetés (az étel házhoz illetve az óvodába történő szállítása) 

• háziorvoshoz szállítás 

• gyógyszerkiváltás (nincs helyben gyógyszertár, a szomszédos településről hozza el a 

falugondnok) 

• állattartók részére termény, táp kiszállítása 

• segítséget nyújt nagybevásárláshoz,  illetve családi rendezvényekhez 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Sajósenye község költségvetési koncepciójában arra törekszik, hogy a meglévő intézményhálózat 

és az Önkormányzat működése lehetőség szerint az eddigi színvonalon biztosított legyen. 

Mindezeket a gazdaságos és költségtakarékos működés mellett valósítsa meg.  

Az elmúlt évben megkezdett, de még be nem fejezett beruházások (megnyert pályázatok) 

megvalósítása a jelenlegi terv. Az a cél, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának 

időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. Ennek 

ad irányt Sajósenye önkormányzatának költségvetési terve, gazdaság koncepciója, 

településrendezési terve, közfoglalkoztatási koncepciója. 

 

 

A célkitűzések megvalósításakor Sajósenye Önkormányzatának ügyelnie kell arra, hogy az egyes 

elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék.  

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendők a szokásos évről évre 

keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van egyéb pályázati lehetőségek 

felkutatására. 

A program célja, hogy Sajósenye fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható 

és javítható legyen. Előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a település fenntartható 

fejlődését, népességmegtartó képességét segítik elő. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A település a Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum, valamint a Miskolci Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával működik szorosan együtt - jelenleg, 13 fő foglalkoztatását látja el 

Önkormányzatunk az együttműködés lehetőségével élve.  
 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

 

Sajósenye állandó népesség száma jelenleg 418 fő. Etnikailag szegregált rész nincs a településen, 

nem működik cigány kisebbségi önkormányzat, a községben körülbelül 18 fő a roma lakosság 

száma.  

Sajósenye településen a lakónépesség kor szerinti összetételét tekintve az aktív korúak (18-59 

évesek) aránya a legmagasabb, 261 fő. Az összlakosságból 69 fő tanköteles korú, a 65 év felettiek 

aránya is hasonló. Az előző évekhez mérten nem számottevően, de nőtt a 65 év felettiek aránya az 

aktív korú lakossághoz mérten. A népesség koreloszlásánál az tapasztalható, hogy a 65 éven 

felüliek száma az előző években kicsivel magasabb volt, mint a tanköteles korosztály létszáma 

(kivéve a 2016-os évet), vagyis Sajósenye „elöregedő” településnek számít. (Forrás: tEir) 
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A születések és a halálozás számát, arányát vizsgálva megállapítható, hogy a településen 2012 

évben volt jelentős eltérés, egyébként túl nagy mozgás nem tapasztalható az évek során. Az 

elvándorlás a 2014, 2016-os évben volt kicsit magasabb , azonban vannak visszatérő lakosok. 

 

A foglalkoztatási mutatókat tekintve hiányos adatok állnak az önkormányzat rendelkezésére. 

Regisztrált álláskeresőkről, munkanélküliekről, a megváltozott munkaképességűekről teljes adat 

nem áll a település rendelkezésére. További intézkedés, adatgyűjtés szükséges. A településen a 

közmunka programban résztvevőkről teljes körű személyi nyilvántartás került megvalósításra. 

 

Sajósenye településen nem működik általános iskola. A diákok nagy része a szomszédos 

településre, Sajóvámosra jár, viszont néhány diák Szirmabesenyő és Miskolc (megyeszékhely) 

település oktatási intézményeiben tanul, melyről az önkormányzat felmérést nem készített, így 

pontos számadattal nem rendelkezik. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

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

tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 

kilépjenek. 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. A szegénység szempontjából meghatározó 

társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi 

lakókörnyezet. 

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. 

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

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

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

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

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

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 

terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése 

miatt. 

 

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

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

értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 

rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 

tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 

vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 

hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

 

A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:  

A szegénységgel és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben 

határozta meg az Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 

60%-ánál kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a 

háztartások összes nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag 

munkából, társadalmi juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd 

csökkenteni szükséges a fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH legfrissebb, 2018. évi 

felvételéből származó kimutatása szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta 
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meg a nettó 83.000 Ft-ot. A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen 

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

 

Sajósenye településén a 2001-es népszámlálás alapján 4 fő vallotta magát romának. 2018-ban 

körülbelül 18 fő él a településen, nem szegregáció szerűen. 

 

 

 

 

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. 
 
A település aktív korú lakosainak számát összehasonlítva a szociális juttatásokat igénybe vevők számával 
szembetűnő az alacsony foglalkoztatottság, ezáltal a rendszeres jövedelem hiánya.  
Ezen a területen felmérés nem történt, további információ begyűjtése szükséges. 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

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

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Sajósenye lakónépességhez képest jelenleg körülbelül 5% a 

nyilvántartott munkanélküliek száma, ami a 2011-es évhez képest jelentős (kb. 50%-os) csökkenés. 

A diagramon látható, hogy   a női lakosokra jellemzőbb a  munkanélküliség.  
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 23 

A korcsoportonkénti bontás alapján látható, hogy míg 2012-ig főként a felsőoktatásból kikerült, 

gyakorlat és tapasztalat nélküli fiatalok találtak nehezen munkát, addig az utóbbi években már a 

45 év felettiek tudtak nehezebben elhelyezkedni. Az 59 év feletti korosztály 2017 évben 

kimagaslóan nagy számú munkanélküliséget mutat, melynek oka lehet munkaképességük 

megváltozása, a 20-24 éves korosztálynál ez a mutató viszont látványosan lecsökkent, ami azzal 

magyarázható, hogy manapság 23-25 éves korukig oktatási intézménybe járnak a fiatalok. 
 
 
 
 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
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A 2001-es és 2011-es adatokat összevetve látható, hogy mind a férfiak, mind a nők tekintetében 

csökkent az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, mely köszönhető a tanköteles 

életkor megemelésének, és a szigorú hiányzás – retorziós szabályoknak. 
 

 
 

Fenti adatokból az látszik, hogy míg a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek száma nem 

változott , addig az általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma csökkent, a magasabb 

iskolai végzettségűek aránya pedig jelentősen csökkent. Ez köszönhető a gazdasági növekedésnek,  

és az ebből eredő megnőtt munkaerő-keresletnek. 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

A közhasznú munkát 1993. évi III. törvény (Szt.) és a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásról szóló törvény, és a 6/96-os MÜM rendelet szabályozza a regisztrált 

munkanélküliek számára. A közcélú foglalkoztatást a 1991. évi IV. törvény (Flt.) 37/A.§ 
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szabályozza a települési önkormányzat a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult, 

aktív korú nem foglalkoztatottak száma. 

Sajósenye településen az önkormányzat minden évben jelzi a Foglalkoztatási Osztály illetve a 

Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum felé a közfoglalkoztatási igényét, így 2018. év 

végén 11 fő a közfoglalkoztatás keretein belül kapcsolódnak a munka világába, akiknek a 

belvízelvezetés, árkok, patakmedrek rendbetétele illetve az önkormányzat saját fenntartású 

intézményeinek tisztántartása a feladata. 
 
 

A 2012-2017 közötti időszakban a közfoglalkoztatásra vonatkozóan statisztikai adat nem áll 

rendelkezésre, de az Önkormányzat adatai szerint az utóbbi években (2017-2018) a 

közfoglalkoztatottak száma jelentősen (15-ről 11-re  ) csökkent. 
 

 

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.) 

 

Sajósenye településen egy kiskereskedelmi üzlet és egy vendéglátóhely működik. Az 

alkalmazottak maguk a tulajdonosok. A regisztrált vállalkozások száma minimális. A lakosság 

javarészt ingázó, a közeli településekre, illetve zömmel a megyeszékhelyre járnak dolgozni. A 

ÉMKK Zrt.   menetrendszerű járataival 30 perc alatt elérhető a megyeközpont. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Képzéseket, továbbképzéseket a Foglalkoztatási Osztály biztosít az érdeklődőknek, illetve helyben 

is megvalósultak  digitális felzárkóztató programok az idősebb korosztály számára. 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Sajósenye Önkormányzata a Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum   keretein belül a 

foglalkoztatási program tagja, illetve a Foglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatási programjába 

kapcsolódott be, ami jelenleg 11 főnek ad munkalehetőséget. 

Felnőttképzésre helyben nincs lehetőség. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

A közfoglalkoztatási és a Paktum programba az önkormányzat az elsődleges munkaerőpiacon 

elhelyezkedni nem tudó lakosokat alkalmazza. Sajósenye községben a romák illetve a 

mélyszegénységben élők száma minimális, de az önkormányzat ezekbe a programokba bevonja 

őket. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Településünkön hátrányos megkülönböztetés nem történt a foglalkoztatás területén. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

1.E területen az 1993.évi III. törvény  alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 

pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

• Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások : például időskorúak járadéka, 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  ápolási díj, aktív korúak ellátása, települési 

támogatás. 

• Természetben nyújtott szociális ellátások: például köztemetés, közgyógyellátás. 

 

 

2.A törvény szabályozásán kívüli ellátások:  például rokkantsági járadék, álláskeresési járadék, 

nyugdíj előtti álláskeresési segély. 
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Az álláskeresési járadékban részesülők számának csökkenése a járadék idejének rövidebb idejű 

igénybevételének lehetősége okán történhetett. 
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Az álláskeresésre jogosultak száma évről-évre csökkent (kivéve a 2017-es évet), ami magyarázható 

az álláskeresési járadék igénybevételi idejének csökkenésével.  

 

3.Gyermekek után járó ellátások: például anyasági ellátás, családi pótlék, gyermeknevelési 

támogatás. 

 

Fentiek közül adatokkal  a települési támogatásokkal kapcsolatban rendelkezünk. 2018. évben az 

önkormányzat települési támogatást eddig 120.000.- forint értékben fizetett ki.  

 

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 
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fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

  a) bérlakás-állomány 

 

A meglévő lakások száma jelenleg 142, ebből 3 alacsony komfort fokozatú. Önkormányzati 

bérlakás 1 db van a településen.  

Szegregált lakókörnyezetben, külterületen élő lakosaink száma 4 fő. A közüzemi szolgáltatások 

(vezetékes víz, villany, gáz, csatorna) minden lakásban elérhetők. Illegális szemétlerakó, dögkút 

nincs a településen. 

 

 

 
 

A településen lévő lakásállomány 142 ingatlana között 5% olyan lakás található, melyekben a 

vezetékes ivóvíz nem elérhető, mivel az ingatlan tulajdonosa nem élt a rákötés lehetőségével, 

ezekben a lakásokban fürdőszoba sem került kialakításra, valamint a csatornázásuk sem történt 

meg.  

A szennyvíz elvezetési rendszerre is ilyen arányban történt  rákötés a lakosság részéről, ennek 

köszönhetően meg is szűnt a  talajterhelési díj. A telefonhálózat, televíziós műsorszolgáltatás, 

internethálózat is a teljes településen kiépítésre került. 

 

 

 

 

b) szociális lakhatás 

 

Településünkön nincs szociális lakás céljára használt lakáscélú lakásállomány. 
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Sajósenye községben ilyen ingatlan nem található. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

 
 

A jövedelmi viszonyok alakulását jellemzi a 2013-ban látványosan megugró lakásfenntartási 

támogatásban részesülő támogatottak száma. 2017. évtől lakásfenntartási támogatás kifizetésére 

nem került sor. 

Adósságcsökkentési támogatás igénylésével nem éltek a település lakosai, az Önkormányzat 

rendeletében nem volt jelen ez a támogatási forma. 

 

 

f) eladósodottság 

 

Sajósenye településen önkormányzati rendelet szabályozza az átmeneti segély (rendkívüli segély) 

kérelmezésének lehetőségét. Külön adósságrendezési programmal az Önkormányzat nem 

rendelkezik. 
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Sajósenye külterületéhez 2 tanya tartozik, ebből az egyik beleépült a lakókörnyezetbe 

(belterületbe), így számukra minden lehetőség biztosított. A másik külterületi tanya szintén 

könnyedén elérheti településünk közszolgáltatásait.  

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátum:  

A népszámlálási adatokon alapuló: szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, amelyeken az 

aktív korú (15-59 év közötti) lakosok legalább 50%-a nem rendelkezik rendszeres 

munkajövedelemmel, legmagasabb iskolai végzettsége pedig nem haladja meg a 8 osztályt.  

Segélyezési adatokon alapuló: szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol a rendszeres 

szociális támogatásoknak a lakossághoz/ lakások számához viszonyított aránya eléri a városi 

(kerületi) átlag kétszeresét.  

 

Településünkön szegregátumok, telepek nem helyezkednek el. 
 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Településünkön szegregátumok, telepek nem helyezkednek el. 

 

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

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

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Településünkön szegregátumok, telepek nem helyezkednek el. 
 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Településünkön szegregátumok, telepek nem helyezkednek el. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Jogi szabályozása: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely 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 ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

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

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

a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát, 

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

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi 

ezeket. 

 

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

biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

 
 

Községünkben a  háziorvosi és védőnői körzet is Sajóvámos településsel közösen fenntartott. Egy 

vegyes körzetben látja el a háziorvos a felnőtt és a gyermekorvosi rendelést heti két alkalommal , a 

modern rendelő helyileg a Faluháza épületében lett kialakítva. A fogorvosi ellátás 

Szirmabesenyőben érhető el, a szakrendelések pedig Miskolcon. Községünkben biztosítottak az 

életminőség javítását és az egészségfejlesztést szolgáló intézkedések, a család és nővédelmi 

gondozás (családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós 

anya gondozása), és az ifjúság egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása. Fiók 

gyógyszertár szintén Sajóvámoson érhető el. 
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Sajósenye településen 2012 évben megugrott a közgyógyellátásban részesülők száma, ami 

magyarázható azzal is, hogy egészségügyi állapotuk miatt munkaképtelenné váltak, így a 

jövedelmük megalapozza jogosultságukat erre a támogatásra. 2013-tól az ellátottak száma 

alacsonyabb, az elmúlt években szinte változatlan. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Sajósenye településen egy háziorvos látja el a felnőtt és gyermek rendelést heti két alkalommal 

összesen három órában. Sajóvámos településsel egy körzetbe tartozik községünk, így szükség 

esetén az ottani rendelést is igénybe vehetik a betegek. Ezen felül a 15 km-re lévő 

megyeszékhelyen lévő egészségügyi intézmények is fogadják a lakosokat. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 



 34 

A védőnő felhívja a szülők figyelmét a kötelező védőoltásokra illetve az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok idejéről. Településünkön minden évben mobil tüdőszűrő busz vehető igénybe. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A 15 km-re lévő megyeszékhelyen (Miskolc) lévő egészségügyi intézményekben vehető igénybe. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Jelenleg Sajósenyén ilyen jellegű intézkedés nincs. Az óvodai étkeztetés ellátása Sajóvámosról 

történik, kiszállítással, ahol az előírásoknak megfelelően az egészséges táplálkozást preferálva 

állítják össze az ételeket, illetve közfoglalkoztatási program során megtermelt alapanyagokat 

használják fel az étkeztetéshez. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Sajósenyén található sportpálya, egy füves és egy aszfaltos pályával, ami mindenki számára 

elérhető, igénybe vehető. A Faluháza pincehelyiségében konditerem került kialakításra, ami 

szintén minden érdeklődő számára nyitva áll. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen az  egyházak szervezésében működő házi segítségnyújtás mindenki számára 

igénybe vehető. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Sajósenye településen hátrányos megkülönböztetés nem történt. 
 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

2013. év januárjától a közgyógy támogatás igénylési lehetősége kikerült az önkormányzat 

fennhatósága alól, Miskolci Kormányhivatal Járási Hivatala vette át ezt a szerepet. Sajósenye 

településen heti egy alkalommal tart ügyfélfogadást a Járási ügyintéző, aki tájékoztatást ad a 

lakosság számára, illetve a közgyógy igazolványt a jogosultak részére megigényli a szükséges 

feltételek megléte mellett. 

Sajósenye Önkormányzata minden évben együttműködési megállapodást köt az Ökumenikus 

Segélyszervezettel, akitől élelmiszercsomagot igényel, majd osztja ki a rászorulók közt. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Sajósenye településen az 1990 óta fennálló önkormányzat működése során minden évben 

megrendezésre kerülnek közösségi rendezvényeink, mint például május elseje, anyák napi 

ünnepség, falunappal egybekötött búcsú, mikulás és mindenki karácsonya ünnepség, mely 

minden lakos számára elérhető. 
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2007. évben került megépítésre a Fiatalok Háza, mely otthont ad a Könyvtárnak és a Teleháznak. 

Itt tartja még próbáit a Sajósenyei Kicsi Madár néptáncegyüttes is, amely jelenleg 2 csoporttal 

működik. 

A Faluház alagsorában konditerem működik. 

 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A Fiatalok Háza heti 5 napon át várja az érdeklődőket könyvtári, teleházi nyitva tartással.  

A közösségi rendezvényeinknek a Faluház, a Fiatalok Háza és a Sportpálya nyújt otthont. 

 

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

 

Sajósenye lakossága összetartó, segítőkész, igazi kis közösség él itt. Konfliktusokra sem a 

rendezvények során, sem egyéb eseményeken nem került sor. 

 

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

 

A településünkön működik a „Fészek”  Fogyatékosok Református  Ápoló-gondozó Otthona, mely 

intézmény minden második évben megrendezi az Együtt-Egymásért (Épek és fogyatékkal élők) 

rendezvénysorozatát, melyhez a lakosság anyagi adománnyal járul hozzá, illetve sütemények 

sütésével tesznek a rendezvény sikeréért. 

Sajósenye Ökumenikus Temploma 2001-ben épült lakossági összefogással, önkéntes munkával. 

A település temetőjében a vízvezeték kialakítása szintén önkéntes munkával valósult meg. 

Ezen kívül az elmúlt években többször történt a településen ruha és élelmiszer adományok 

gyűjtése erdélyi otthonok részére, a Névtelen utcán facsemeték telepítése, ami szintén felajánlott 

csemetékkel valósult meg, illetve minden évben történik valamilyen kisebb felújítás, fejlesztés ,ami 

szintén adományokból, gyűjtésből valósul meg (pl: temető lépcsője mellett korlát építése). 

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön nem működik roma nemzetiségi önkormányzat. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

aluliskolázottság képzési pályázatok felkutatása 

szakmai képzetlenség felnőttképzés 

tartós munkanélküliség start, közfoglalkoztatásba való bevonás 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciók és szabályozások: 
 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 

alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 

feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 

települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, (önkormányzatunk biztosítja) 

b) a gyermektartásdíj megelőlegezése (állami), 

c) az otthonteremtési támogatás, (első lakáshoz jutók támogatása önkormányzatunknál 

igényelhető) 
 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás Sajósenye területén működik. 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, és 

c) a gyermekek átmeneti gondozása a megyeszékhelyen elérhető 
 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

A megyeszékhelyen vehető igénybe. 
 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családba fogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 
 

Sajósenye településen az elmúlt években ilyen intézkedésekre nem került sor. 
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 

hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 

definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót 

a Gyvt. fogja tartalmazni2. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül 

halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, 

óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség 

beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 

be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 

minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)3 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során 

sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

Sajósenye a 3./2009. (III.12.) számú rendelete szól a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályozásáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról. 
 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

a) a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

b) gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

c) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

d) pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a 

gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja 

a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot 

tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik 

évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. § (1), (2)) 

 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

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

szociális, lakhatási helyzete   

Az elmúlt években veszélyeztetett és védelembe vett , illetve fogyatékossággal élő gyermek 

nem volt a településen.  A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden 

jelzőrendszeri tag bevonásával kell meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének 

felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt 

maradnak rejtve. 

                                                           
2 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
3 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
 

Sajósenyén a rendszeres gyermekvédelmi, illetve a beiskolázási támogatások vehetőek igénybe. Az 

igénylések száma 2014 évben volt a legmagasabb, melynek oka valószínűleg a gazdasági válság. 

Erzsébet utalvány formájában történt meg a támogatások kifizetése. 

 

 

b) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Az önkormányzat a 2017/18.  tanévre a szülők részére 67 gyermek után adott iskolakezdési 

támogatást. 

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Az önkormányzatnak nincs róla pontos információja. 
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d) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekről nincs tudomása az 

Önkormányzatnak. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Településünkön nincs szegregátum, így nem releváns. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely 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 ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról. 

 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve 

a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó 

szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az 

adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti 

szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott 

település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét 

összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott 

településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

 

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az 

óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az 

iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai 

étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az 

ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális 

gyermekétkeztetés esetében is. 

 

Bölcsőde a településen éppen kialakítás alatt áll,  otthoni gyermekfelügyelet a településünkön nem 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

Sajósenye és Sajóvámos községekben 1 védőnő látja el a védőnői feladatokat a 6 éven aluli 

korosztálynál. Az állása az elmúlt években folyamatosan betöltött. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Sajósenye településen a házi gyermekorvosi szolgálatot illetve a felnőtt háziorvosi szolgálatot 

egy orvos látja el. Külön gyermekorvos Szirmabesenyő településen (8 km) praktizál, akihez 

több sajósenyei gyermek is tartozik. 

 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Sajósenye település speciális ellátásokat nem tud biztosítani, viszont a Megyeszékhelyen, 

Miskolcon (12 km) igénybe vehetőek. 
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A településen a bölcsődei ellátás jelenleg egységes óvoda és bölcsőde keretén belül, vegyes 

csoporttal működik. Az 5 fős bölcsőde kialakítása éppen folyamatban van, pályázati források 

felhasználásával. 
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Sajósenyén vegyes csoportú óvoda működik, mely 20 gyermeknek tud férőhelyet biztosítani.  

Sajósenyén a Napköziotthonos Óvoda 2 óvodapedagógussal és 2 dajkával lája el feladatait egy 

vegyes csoportban. 

A családi napközi Sajósenye településen nem üzemel. 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 
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A törvényi előírásoknak megfelelően településünkön több éve működik kistérségi társulás 

keretein belül, heti egy alkalommal két fő közreműködésével valósul meg. 

 

e) gyermekvédelem 

Sajósenye oktatási intézményében (Napköziotthonos Óvoda) gyermekvédelmi szakember 

nincs foglalkoztatva.  

 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Sajósenye önkormányzata éves szinten két alkalommal lehetővé teszi az átmeneti (rendkívüli) 

segély igénylését, melyet a 3/2009 (III. 12.) számú szociális rendeletében szabályoz. 

Krízishelyzetben igényelhető szolgáltatások a megyeszékhelyen elérhetőek.  

 

 

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

Sajósenyén mindenki számára elérhető a sportpálya, ahol egy füves és egy aszfaltos pálya 

várja a sportolni vágyókat. Sajósenye településen játszótér nincs, viszont szünidei napokon 

a településen élő gyermekek az óvoda udvarát használhatják. A Fiatalok Háza nyári 

időszakban is nyitva tart, gyermekkönyvtár részleggel, illetve heti egy alkalommal 

Játszóházba látogathatnak a gyerekek.  

 

 

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

 A szünidő alatt illetve hétvégén a napközbeni ellátás (étkeztetés) és felügyelet nem 

megoldott, további intézkedésre szorul. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 

megigényeltek a jogosultságot megállapító határozattal ingyenes  étkezést kapnak. A tankönyvek 

az általános iskolai tanulók részére ingyenesek. 
 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Sajósenye településén nem történt hátrányos megkülönböztetés. 

 

 

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

keretein belül 

Sajósenye önkormányzata biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelmezési 

lehetőségét, továbbá minden évben Mikulás nap alkalmával a 14 éven aluli gyermekeket 

ajándékban (Mikulás csomag) részesíti. 

 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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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Sajósenyén az óvodában gyógypedagógiai csoportok kialakítására nem volt igény, továbbá az 

alapító okiratban sem szerepel ilyen jellegű csoport kialakítása. Szükség esetén a megyeszékhelyen 

vehető igénybe gyógypedagógiai szakfeladatokat ellátó óvoda. 

Sajósenye községben nem működik általános iskola, a diákok Sajóvámos, Szirmabesenyő illetve 

Miskolc településekre járnak oktatási intézményekbe. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos 

felmérést még nem készített. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Sajósenye településen a Napközi Otthonos Óvodás nagycsoportosai (iskolai előkészítőn részt 

vevők) részére logopédus tart foglalkozást heti egy alkalommal. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Sajósenyén nem releváns. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

Sajósenye ilyen adattal nem rendelkezik. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A település önkormányzatánál igényelhető óvodáztatási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, és szükség esetén átmeneti segély is. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

nyári gyermekétkeztetés hiánya pályázat és egyéb forrás keresése 

nyári napközi hiánya pályázat és egyéb forrás keresése 

gyermekvédelmi szakember hiánya pályázat és egyéb forrás keresése a 
foglalkoztatására 

 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

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

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális jog tekintetében. 

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

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

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

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

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

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

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

A gender mainstreaming azt jelenti, hogy 

• a nők és férfiak közötti különbségek soha nem képezhetik a hátrányos megkülönböztetés 

(diszkrimináció) alapját; 

• alapjaiban újra kell gondolni a munkaerő-piac működését és annak a nők és a férfiak 

foglalkoztatására gyakorolt hatását; 

• tartós változásokra van szükség a társadalomban: át kell alakítani a szülői szerepeket, a 

családszerkezetet, a munka- és időbeosztást, akár az intézmények működését is; 

• nem a nőket kell, valahol a lehetőségek peremén hozzáigazítani a fennálló viszonyokhoz, 

hanem magukat a társadalmi viszonyokat kell átformálni; 

• olyan együttműködést kell kialakítani nők és férfiak között, amely lehetővé teszi, hogy 

mindkét nem egyaránt részt vehessen a társadalom fejlődésében, és egyaránt 

részesedhessen e fejlődés eredményeiből; 

• fel kell tárni az egyenlőtlenség valódi okait, és ezekre ható célzott beavatkozásokat kell 

alkalmazni; 

• gondoskodni kell arról, hogy intézkedéseink ne csupán érzékenyek legyenek a nemek 

közötti különbségekre, de hozzájáruljanak az egyenlőtlenségek csökkentéséhez is; 

• jól kell föltenni a kérdéseket, hogy világos legyen, mire kell fordítani a korlátozottan 

rendelkezésre álló forrásokat; 

• több figyelmet kell fordítanunk a férfiakra, és arra, hogy mit tehetnek ők egy igazságosabb 

társadalomért. 
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A "gender mainstreaming" kifejezés olyan, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének 

megvalósítását szolgáló átfogó politika, mely arra irányul, hogy a nemek közti egyenjogúság 

kérdése bekerüljön az általános politikába, a programtervezésbe, valamint a szektoriális politikába 

és tevékenységekbe. A "gender mainstreaming" elve azt célozza, hogy ez a szemlélet minden egyes 

politikai, igazgatási lépés és intézkedés során érvényre jusson. 

Településünkön eddig a gender mainstreaming szemlélet nem volt előtérbe helyezve. Nincs ezen a 

téren szakember és képzés, illetve ilyen típusú adatgyűjtést sem végeztünk eddig.   

Családi napközi, házi gyermekfelügyelet nincs a településen, de bölcsődei elhelyezésre az 

óvodában már van lehetőség, illetve a bölcsőde építése folyamatban van, így a munkaerő-piacra 

visszatérő nőknek  lehetőségük van három év alatti gyermekük helyben történő elhelyezése.  

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

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

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

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

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

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 

viszonyokat kell figyelembe venni. 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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Nemekre érzékeny adatgyűjtés, elemzés és értékelés az önkormányzat részéről még nem készült, 

jelenleg aki jelentkezett az önkormányzatunknál foglalkoztatásra mindenkinek lehetősége nyílt azt 

igénybe venni nemre való tekintet nélkül. 

A táblázatokból és diagramokból jól látható, hogy magasabb a nők munkanélküliségének a száma, 

mely magyarázható azzal, hogy a településen a bölcsődei férőhelyek nemrég lettek kialakítva , a 

képzetlenség, és a baba-mama barát munkahelyek hiányával is.  

Ennek ellenére a diagram szerint több nő van foglalkoztatva. Sok esetben nem regisztráltatják 

magukat a munkaügyi központban az állástalanok, így az adatok nem mutatnak teljes 

pontosságot. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Sajósenyén nem indulnak foglalkoztatást segítő illetve képzési programok. A megyeszékhelyen 

található Munkaügyi Központok képzései viszont bárki számára elérhetőek. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az önkormányzat kapcsolódott a közfoglalkoztatási programhoz, ahol segéd- és 

szakmunkásként (és ezek vezetőiként) van lehetőség a foglalkoztatásukra iskolai 

végzettségüktől függően. A támogatási létszám eddig megfelelő volt, aki jelentkezett, 

foglalkoztatásra került. 

 

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

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem 

rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem 

rendelkezik gender-szakértelemmel is bíró munkatárssal. A nők és férfiak közötti egyenlőség 

vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk szükségesek az 

önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és témakörökben. A nők 

elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők – 

különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik 

szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a 

nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Bármily nehéz is a nemek 

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

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

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

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

66 és 70§, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a 

társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását 

és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi 

egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a 

társadalom részéről a leginkább, a legtisztább lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. 

Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi 

egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, 

emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az 

egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen 

hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló 

potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű. Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a 

problémákkal, első és legfontosabb lépésként érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. 

Látnunk kell, hogy egy sor gazdasági, szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, 

egészségügyi problémának nincs megoldása, ha nem gender-érzékeny eszközökkel nyúlnak 

hozzájuk. Az adatok elemzése, az általuk tükrözött társadalmi folyamatok feltárása segít 

megérteni, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek – a látszattal és a gyakran 

hangoztatott ideológiákkal szemben –nem lelki, nem is biológiai alapokon nyugszanak 

elsősorban, hanem politikai, hatalmi, gazdasági természetük van. A Kormány biztosítani 

kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a mindennapokban is érvényesüljenek, a nők 

férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az érvényesülésre. Magyarország ígéretet tett az 

Európai Unió irányelveinek következetes érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt 

fontosságot tulajdonítanak az élet minden területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja 

felszámolásának, és meghatározzák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének 

nemzetközileg elismert terminológiáját is, a gender mainstreaming szóhasználatát. A 

Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két úton is 

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

előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre Kiterjedően, 
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„horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és 

szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén. Mindkét útra szükség 

van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek közötti egyenlőség konkrét 

kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk erre: az egészségügyben, 

az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos emberek esélyegyenlőségét 

szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a gazdaságban, a helyi- és a nagypolitikában 

és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel vagyunk a férfiak és nők eltérő helyzetére és 

szükségletére, és észrevesszük speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat. A 

direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivatott célzott 

programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet alapozhatja meg. Az 

itt következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a tennivalókat: mindig a helyzet 

megismerése, a fontosabb problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges 

aktorok számbavétele, feladataik megjelölése következik. A nemek egyenlőségének 

érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a 

probléma iránt érzékeny, elkötelezett együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki. 
 

 

 

 

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.) 

Jelen információink szerint rugalmas munkaidőt nem tudnak sehol biztosítani a gyermeket nevelő 

nők számára. A gyermekellátási intézmények azonban elegendő férőhellyel rendelkeznek. 

Családbarát munkahelyi megoldások terén nincs információnk. Helyben nincs munkalehetőség, 

különösen az alacsonyabb végzettségűek számára. Csak utazással lehet elérni a több műszakban 

működtetett „multi” cégeket. Ezek időbeosztása egyáltalán nem alkalmazkodik a családok 

igényeihez. A gyermekeket többnyire nem tudják senkinél elhelyezni, csak igen magas 

összegekért, de ezt nem tudják megfizetni. Ezen okból a nők inkább otthon maradnak és egyre 

nehezebb anyagi körülmények között kénytelenek gyermekeiket nevelni. Családi napközi 

működtetéséről nincs tudomásunk. 

Sajósenye településen egy csoporttal működik a Napköziotthonos Óvoda, ahol 7-17 óra közt az 

anya elhelyezheti gyermekét, mely kis létszámmal működik, és nem küzd férőhely hiánnyal. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A családtervezés, anya és gyermekgondozás feladatát az egészségügy (védőnő), illetve a 

Családsegítő szolgálat látja el heti 1-1 alkalommal. 

Tanácsot adnak az egészséges életmód kialakítását illetően. Felvilágosítják a várandós anyákat 

arról, hogy a helytelen életmód milyen veszélyeket rejt, és milyen kihatással lehet a magzat 

fejlődésére.  

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

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

a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

intézkedéseket. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Nincs hozzáférhető adat. 

 

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

otthona) 

Sajósenyén nem releváns, megyeszékhelyen, Miskolc városban (15 km) anyaotthon üzemel. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Településünk képviselő-testületében jelenleg 1 nő képviseli a helyi érdekeket. A jegyzői feladatok 

ellátását női munkaerő végzi, jelenleg 3 település Közös Önkormányzati Hivatalát képviselve. A 

szomszédos településen működő általános iskola, a helyi Fiatalok Háza vezetője, valamint a helyi 

óvoda irányítását szintén női munkaerő látja el. 

A helyi közéletben a nők igen aktív szerepet vállalnak. Ott vannak minden civil szervezetben, a 

segítő munkák nagy részét nők vállalják. Számítani lehet rájuk a politikai és civil életben, az 

önkéntességben, valamint a társadalmi munkavégzés területén is. 

 

 

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

kezdeményezések 

Sajósenye településen több a női munkanélküli. Többen GYED, GYES után nem tudtak ismét 

elhelyezkedni a munka világában. 

Országos és helyi szinten is egyre több a válás: a jelenlegi statisztikai adatokból az vehető ki, hogy 

minden második házasság válással végződik, amiből kifolyólag nagyon sok a csonka család. 

Elsősorban a nők nevelik tovább egyedül a gyermekeket, egyre nehezebb körülmények között. 
 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

munkavállalás terén hátrány a gyermekvállalás 
lehetősége 

családbarát munkahely 

aluliskolázottság, szakmai tapasztalat hiánya képzés szervezése 

magányérzet kialakulása- mentális, szociális 
válságterhet viselő anya 

baba-mama klub, börze 

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 
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A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

• saját jogú; és 

• hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 

 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

• az öregségi nyugdíj, 

• a rehabilitációs járadék. 

 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

• az özvegyi nyugdíj; 

• az árvaellátás; 

• a szülői nyugdíj; 

• a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

• özvegyi járadék. 

 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem 

jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a 

települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 
 

 

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

trendek stb.) 
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Az adott évre vonatkoztatott összes nyugdíjasok számából magasabb számban részesülnek a nők. 

A nyugdíjasok száma összesen és nemenként lebontva is csökken. Magasabbra tolódott a 

nyugdíjkorhatár, illetve más nyugdíjszerű ellátási formában részesülnek. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 

rögzíti.  

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Sajósenyén nem jellemző, hogy aktívan be lennének vonva munkavállalással a családi jövedelem 

kiegészítése terén, viszont erejükhöz mérten segítséget nyújtanak a háztartás körüli 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Azoknak az időseknek, a foglalkoztatása, akik kikerültek a munkaügyi központ nyilvántartásából, 

helyi szinten nehézkes, kevés a rendelkezésre álló, betölthető álláshely, illetve a fiatalabb 

munkaerőt igénylik a munkáltatók. Az  időseknek szánt képzések a településen az elmúlt években 

a „digitális fölzárkóztatás” jegyében folytak. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Sajósenye településen nem történt ilyen eset. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

A helyi Fiatalok Háza nem csak a fiataloknak ad otthont. Az itt található álló könyvtárat 

rendszeresen látogatják.  

A helyi Lajtos Népdalkör 80%-át nyugdíjas korúak teszik ki, akik sikeresen szerepeltek már más 

települések rendezvényein is, sőt Népzenei versenyen, bronz, ezüst, arany és nívó díjat is szereztek 

már. 
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése helyi szinten háziorvosi 

ellátással heti két alkalommal megoldott. A szomszédos településen (3 km), illetve a 

megyeszékhelyen (15 km) tudják igénybe venni a további orvosi ellátásokat, melyet a település 

önkormányzata igény szerint Falugondnoki szolgálat keretein belül saját gépjárművel az arra 

rászoruló és igénylő idősek számára biztosít.  

 

A házi segítségnyújtás, gondozás az egyház keretein belül működik, melynek célja és feladata az 

egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes személyek 

lakókörnyezetében, önálló életvitele megtartásában való közreműködés. A házi gondozás a koruk, 

egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, önellátásra képtelen személyek számára 

biztosít fizikai ellátást, mentális gondozást, egészségügyi ellátást, érdekképviseletet. A házi 

gondozás igénybevételi eljárása során az egyszerűsített előgondozással, a gondozási szükséglet 

vizsgálatával, illetve az igazolással -mely tartalmazza a kérelmező napi gondozási szükségletét 

óraszámban kifejezve –fokozható ezen ellátási forma hatékonysága.  
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A szociális juttatásokat, elsősorban az átmeneti segély formájában nyújtott tűzifa kiszállítást 

igényelték többen, illetve EU segélycsomagban is részesülnek. (Ökumenikus segélyszervezet 

jóvoltából) 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

2007. évben került megépítésre a Fiatalok Háza, mely nem csak fiatalok számára épült. Otthont ad 

a Könyvtárnak - melyet idős emberek is igénybe vesznek- a Teleháznak, ping-pongozási 

lehetőséget biztosít. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Nem történt felmérés településünkön ebben a kérdésben, azonban az elmúlt években több 

tanfolyamot is tartottak a településen, ami az idősek „digitális fölzárkóztatását” célozta. 

 

 

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

 

A helyi Lajtos Népdalkör 80%-át nyugdíjas korúak teszik ki, akik sikeresen szerepeltek már más 

települések rendezvényein is, sőt Népzenei versenyen, bronz, ezüst, arany és nívó díjat is szereztek 

már. 

A Fiatalok Házában szerveztek varró kört, de érdeklődés hiányában a klub megszűnt. 

A település önkormányzata minden évben megrendezi a ma már hagyományosnak mondható 

Nyugdíjas Találkozót. 

Az augusztusban megrendezendő Falunap és Búcsú endezvényen a nyugdíjasokank is szerveznek 

programokat (koncertek, egészségszűrő vizsgálatok), melyet nagy számban látogatnak is a helyi 

nyugdíjasok. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

elmagányosodás, elszigetelődés programok szervezése (nyugdíjas  klub ) 

egészségromlás szűrések 

foglalkoztatás hiánya részmunkaidős lehetőségek felkutatása 

bűnözők potenciális áldozatai lehetnek információ nyújtása 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos személyek speciális segítséget igénylő emberek. Életük nem kevesebb, és nem több, 

egyszerűen más, másfajta emberi élet. A fogyatékos ember, a betegekhez, az idősekhez és a 

gyermekekhez hasonlóan segítségre szorul.  
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékossággal élők a munkavállalók leghátrányosabb helyzetű csoportját képezik. Alig van 

példa rá, hogy fogyatékossággal élő személytartós foglalkoztatást biztosító munkahelyet találjon a 

nyílt munkaerő-piacon, de ma már a védett munkahelyek is veszélyben vannak. A foglalkoztatás a 

rehabilitáció, az egyenlő esélyű hozzáférés, a társadalmi integráció szempontjából kulcsfontosságú 

terület. Lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok kialakulását, a társadalomba való beilleszkedést. A 

dolgozó fogyatékos emberek fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási 

járulékot fizetnek, hasznos tagjai a társadalomnak. Foglalkoztatásuk és munkába állásuk jelenleg 

szinte lehetetlen.  

A fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének lehetőségei elsősorban a 

fogyatékosság ténye, másodsorban a kísérő betegségek jelenléte, harmadsorban az iskolai 

végzettségük alacsony mivolta miatt igen nehézkes. A jelenlegi törvényi szabályozás kifejezetten 

arra ösztönzi a fogyatékos embert, hogy elégedjen meg csekély rokkantsági ellátásával.  
 

 
A szociális ellátásban részesülő személyek száma az utóbbi években csökkent. Az okok 

felderítésére további adatgyűjtés szükséges. 
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Sajósenye településen működik a FÉSZEK Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona, 

ahol jelenleg 51 felnőtt fogyatékkal élő férfi gondozott él.  

 

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

közfoglalkoztatás) 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

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

rendszeres szociális járadékban részesült. 

(Flt. 57/B §.) 

 

Községünkben a „FÉSZEK” Otthonban megoldott a fogyatékkal élők foglalkoztatása, de csak a 

saját lakói számára. Sajósenye településen nincsen olyan foglalkozatási szakember, aki a 
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fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére, 

viszont a megyeszékhelyen ez megoldott.  

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Sajósenye településen hátrányos megkülönböztetés foglalkoztatás területén nem történt. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

FÉSZEK Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona, egy korszerű, személyre szabott 

ellátást biztosító intézmény, új, illetve felújított, akadálymentesített épületekben. Állapotuk szerint 

öt csoportban és 23 lakószobában élnek gondozottak. A csoportokhoz a vizesblokkokon túl 

nappalik, étkezők és teakonyhák tartoznak. Tágas és jól felszerelt foglalkoztató termek, más 

terápiás helyiségek, műhelyek is rendelkezésre állnak a napi tevékenységek, foglalkoztatás, 

fejlesztés illetve szintentartás céljaira.  

Az otthon saját mosodával, varrodával ill.  HACCP minősítésű konyhával rendelkezik. Az 

évtizedeken át tartó tudatos fejlesztésnek köszönhetően olyan épített környezet valósult meg, mely 

jól szolgálja a differenciált, családias ellátást, az otthonban élők és szolgálatot végzők közösséggé 

formálódását. Változatos, tartalmas életre ösztönzik a lakókat képességeik mennél nagyobb 

mértékű kihasználásával. Napirendjüket, programjaikat, az otthon légkörét úgy igyekeznek 

alakítani, hogy az szolgálja vezérlő elvüket, mely szerint:"FOGYATÉKOSAN IS LEHET BOLDOG 

ÉLETET ÉLNI" 

Az Otthon 2 évente megrendezi az Együtt-Egymásért elnevezésű több napos rendezvényét, ahová 

más otthonok lakói és a sajósenyei lakosság, gyerekek is ellátogatnak, közösen különböző 

kulturális,szórakoztató programokon vesznek részt. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Ellátási formák: 

 

Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 

fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli 

juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - 

anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 

mérsékléséhez. 

 

Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében, aki 

a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó 

mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem 

állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 

(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 

 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

• aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
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• aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 

minősül, 

• akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi 

fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 

rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

 

Aktuális jogszabályok:  

141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának  valamint 

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 

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

szabályairól 

 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A közlekedési támogatás utoljára 2012 évben volt igénybe vehető szociális támogatás a fogyatékkal 

élők számára. A közgyógyellátás az ápolási díj igénybevételének lehetősége a Járási Hivatalnál 

igényelhető 2013 évtől kezdődően. Egyéb adat tekintetében folyamatos és új adatgyűjtés 

szükséges. 

 

Sajósenyén releváns a házi segítségnyújtás, illetve a fogyatékos személyek lakóotthona. 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A helyi intézmények biztosítják a fogyatékkal élők számára a kedvező megközelítési lehetőséget, 

ezáltal a szolgáltatások önálló igénybevételének lehetőségét. Az intézmények rámpa 

kialakításokkal könnyítik a fogyatékkal élők helyzetét. Az önkormányzat épületében, valamint a 

háziorvosi rendelőben, óvodában  mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó javít az 

életminőségen, melyet segítség nélkül is könnyen tudnak használni. Az épületek bejáratánál Brei 

(tapintható) írás segíti a tájékozódást a látáscsökkent személyek számára.  

A község honlapjának kommunikációs akadálymentesítettsége is megtörtént.  

Az önkormányzat fenntartásában működő Napköziotthonos Óvoda  teljesen akadálymentes.  

A Fiatalok Háza és a Templom részben akadálymentesített.  

A község járdái 2015-ben felújításra , átépítésre kerültek, így azokat is könnyebben tudják a 

fogyatékkal élők haszmálni. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600117.TV
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Sajósenyén a sportpálya bárki számára megközelíthető, illetve igénybe vehető. Községi 

rendezvényeink javarészt nyílt téren, illetve az akadálymentesített Faluházban kerülnek 

megrendezésre. A Fiatalok Háza alsó szintjét szintén könnyen meg tudják közelíteni fogyatékkal 

élők, viszont a fenti szinten elhelyezkedő Könyvtár megközelítéséhez akadálymentesítésre lenne 

szükség. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Sajósenye Önkormányzata  közfoglalkoztatás és Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum  

keretein belül ad munkát jelenleg 11 főnek. A Faluház komplex akadálymentesítése megtörtént. A 

szintén zömmel helyi lakosokat foglalkoztató Fészek Otthon is teljes mértékben 

akadálymentesített. Eddig fogyatékkal élő alkalmazására nem került sor. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Sajósenye járdái felújítottak, a Rákóczi park és a templom kert is akadálymentesen megközelíthető.  
 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Sajósenye településen nem releváns. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Sajósenye lakossága és az önkormányzat évek óta részt vesz a Fészek Református  Otthon által 

megrendezett ünnepségeken, anyagi illetve egyéb adományokkal segíti a rendezvények sikerét. 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Fiatalok Háza, könyvtár megközelítése pályázati források keresése az akadálymentes 

megközelíthetőség kiépítésére 

 

 

 

 

 



 63 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Községünkben több civil szervezet működik, melyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak 

a közösség összetartozásának erősítéséhez, az egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez. 

 

Sajósenye Ifjúsági Közösségéért Alapítvány 

Ökumenikus Templomért Alapítvány 

Sajósenye Sportegyesület 

Sajósenyei Polgárőrség Egyesülete 

 
A civil szervezetek szoros kapcsolatot tartanak fenn a település önkormányzatával, 

nagymértékben támogatásra kerülnek működésük ellátására. Működésükben önkéntesek 

tevékenykednek a közjó érdekében. A polgárőrség szorosan együttműködve a rendőrséggel teljesít 

szolgálatot, figyelve az egyedül élő idős beteg emberekre, a közbiztonságra, a tulajdon védelmére.  

 

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

bemutatása 

 

Az önkormányzati döntések előkészítésébe bevonjuk a szervezeteket is. Függetlenségüket 

elismerjük, és tiszteletben tartjuk, partneri viszonyt alakítottunk ki velük. Több pályázatot is 

benyújtottak a civil szervezetek, együttműködve az önkormányzattal a község fejlődése 

érdekében. Sajósenyén az egyház aktívan részt vesz a házi segítségnyújtás megvalósításában. 
 

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

 

Településünk önkormányzata tagja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásnak, mely szintén 

rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. Ezenkívül önkormányzatunk tagja a Borsod-Torna-Gömör 

Egyesületnek és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társaságnak. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Sajósenye településen nincsenek nemzetiségi önkormányzatok, ezért nem releváns. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége nagyban elősegíti 

az önkormányzat által létrehozott esélyegyenlőségi programot. 

 

 

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 

Az Önkormányzat és az intézmények a Programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az 

SZMSZ-ben szabályozott módon közzé teszik.  

Továbbá szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiát bevonni (honlap, tájékoztató 

kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

A program elfogadását követően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, 

valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja 

az Esélyegyenlőségi Intézkedési Program nyilvánosságra hozatala.  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására érdekében évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit.  

Az éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált 

adatokat és információkat közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 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.  

 

 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

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

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

elkészítésének folyamatába 

A helyzetelemzés előkészítésében részt vettek a civil szervezetek, a községben működő 

fogyatékosokat gondozó otthon vezetősége, továbbá a házi segítségnyújtást, a gyermekjóléti és 

családgondozói feladatokat ellátó, illetve a községben szolgálatot teljesítő egészségügyi dolgozók. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Beavatkozási területekkel kapcsolatos általános elvek: 

Intézkedési tervünk célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett 

problémákra megoldást nyújtanak. Az Esélyegyenlőségi Programunkban kiemelt figyelmet 

fordítunk:  

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére;  

• oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientációra;  

• a lakóhelyi szegregáció felszámolására;  

• munkaerőpiaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítása;  

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására;  

• a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítására;  

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körére;  

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak a döntéshozatalban, ill. a hatalomban való 

részesedésének elősegítésére.  

Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása során célul tűzzük ki az 

esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a kistérségben élő hátrányos 

helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

A közoktatás-fejlesztésben a legfontosabb horizontálisan érvényesítendő szempont az 

esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Minden infrastrukturális és szakmai 

fejlesztés kialakításánál az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell 

fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási 

helyzetére.  

Az egyenlő hozzáférés biztosításán túlmenően a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

esélyegyenlőségének előmozdításához elengedhetetlen feltétel olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket.  

A településen működő óvoda a fent említett célokat figyelembe veszi a gyerekekkel való 

kapcsolatba kerülés első pillanatától, tehát a beiratkozáskor, illetve a felvételinél, a későbbiekben 

pedig a gyerekek egyéni fejlesztésekor. Ezen kívül szem előtt tartja a fegyelmezés gyakorlatában 

illetve a szülőkkel, valamint a szakmai és társadalmi környezettel való kapcsolattartáskor is.  
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1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

foglalkoztatás-jövedelemhiány, 
képzettség hiánya  

 

képzési lehetőségek, életvezetési 
tanácsok, családgondozás  

 

Gyermekek szünidei ellátás, programok hiánya nyári napközi, nyári étkeztetés szervezése 

Idősek egészségügyi állapot romlása tanácsadás, szűrővizsgálatok 

Nők képesítés hiánya  
 

képzési lehetőségek  
 

Fogyatékkal 

élők 

közlekedési problémák, szociális 
ellátások hozzáférése  

 

tájékoztatók az igénybe vehető szociális 
ellátásokról, kapcsolat felvétel a 
személyszállító céggel, közterületek 
akadálymentesítése 

 

 

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 

Oktatás és munka  
 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
Munkaügyi Központ 

Gyermekek Nyári ellátás 
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

Napköziotthonos Óvoda 
 

Idősek Egészségmegőrző program 
háziorvos, , Házi segítségnyújtás, 

Sportegyesület 
 

Nők Továbbképzési programok  
 

Munkaügyi Központ, Szirmabesenyő és 
Térsége Foglalkoztatási Paktum  

 
 

Fogyatékkal 

élők 
Közlekedési helyzet javítása  

 

Fészek Fogyatékosok Református Ápoló-
Gondozó Otthona 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beintegrálódnak a munka világába.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felzárkózzanak a társadalom soraiba. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nyári napközi, gyermekétkeztetés megvalósítását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek önálló életvitelének és társadalmi megbecsülésének 

megőrzésére. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetés elkerülését.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
Intézkedés: Mélyszegénységben élők munkaerő-piaci helyzetének javítása  
 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők munkaerő-piaci helyzetének javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A szakképzetlen munkanélküliek számának csökkentése miatt szükséges 
beavatkozás az érintettek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A szakképzetlen munkanélküliek száménak csökkentése. Munkaügyi központtal, 
civil szervezetekkel való kapcsolattartás erősítése. Tájékoztatás szórólapok 
biztosításával. Képzések megszervezése helyi és térségi szinten. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.Adatgyűjtés, adatbázis készítés az érintettekről  
2.kapcsolatfelvétel a partnerintézményekkel, civil szervezetekkel, vezetőkkel 
3.koordinálás, közvetítés. 

Résztvevők és 

felelős 
Alacsony végzettségűek, felelős: polgármester, munkaügyi előadó 

Partnerek 
Munkaügyi Központ, Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum  

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. 2019.február 15.  

2.  2019.február 18. 

3. 2024.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Képzés létszáma, tanulmányi szerződés, jelenléti ív, időszaki jelentések, 
statisztikák, tanúsítvány. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Részvételi hajlandóság, ösztönzés részvételre 

Szükséges 

erőforrások 

- Önkormányzati adatok, TeIR, KSH, helyi adatgyűjtés 
- pályázati pénz 
- támogatás 
- szakember bevonása 
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Intézkedés: Közfoglalkoztatás szervezése, tovább folytatása 
 

 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás szervezése, tovább folytatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A szakképzetlen munkanélküliek számának csökkentése miatt szükséges 
beavatkozás az érintettek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A településen élő aktív korúak körében a munkanélküliség arányának 
csökkentése közfoglalkoztatás szervezésével csökkenthető. Ez a fajta 
foglalkoztatás elősegítené az elsődleges munkaerő-piacon való későbbi 
elhelyezkedésüket 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- helyi adottságok feltérképezése 
- új munkahelyek létrehozása 
- pályázat benyújtása közfoglalkoztatásra 
- régi munkahelyek megtartása 

Résztvevők és 

felelős 
munkanélküliek, felelős: polgármester, munkaügyi előadó 

Partnerek 
Munkaügyi Központ, Szirmabesenyő és Térsége Foglalkoztatási Paktum  

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2024.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- csökken a munkanélküliek száma 
- munkahelyek létrejötte 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem nyer pályázatot az Önkormányzat, az érintett nem vesz részt a 
közfoglalkoztatásban. 

Szükséges 

erőforrások 

- Önkormányzati adatok, TeIR, KSH, helyi adatgyűjtés 
- pályázati pénz 
- támogatás 
- szakember bevonása 
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II. Gyermekek esélyegyenlősége 
Intézkedés: Gyermekek ellátásának javítása  

 

Intézkedés címe: 
Hátránykompenzáló programok, szünidei programok szervezése, további 
szakkörök biztosítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Hátránykompenzáló programok nincsenek településünkön (pl. tanodai program, 
tehetséggondozó program) a rászoruló gyermekek számára, szünidei programok 
hiánya jellemző. (pl. nyári tábor) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 
Ezzel az intézkedéssel szeretnénk megoldani azt, hogy a községünkben élő 
gyermekek kulturált körülmények közt tölthessék el szabadidejüket (kulcsos 
illetve csellengő gyerekek minimalizálása). A programmal szeretnénk biztosítani 
a tanuláshoz megfelelő környezetet, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a 
tanórákra. Fontos, hogy a rászoruló gyerekek étkeztetését is biztosítsák ezek a 
programok. 

Rövidtávú: tájékoztatás, pályázati lehetőségek felkutatása 
Középtávú: programok, szakkörök szervezése 
Hosszú-távú: hátránykompenzáló program folyamatos megléte, a gyermekek 
kulturáltan tudják eltölteni a szabadidejüket; szünidei programok szervezése és 
lebonyolítása.  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.Adatgyűjtés, adatbázis készítés az érintettekről  
2.kapcsolatfelvétel a partnerintézményekkel, civil szervezetekkel, vezetőkkel 
3. a nyári ellátás költségeinek fedezetére pályázati forrás keresése 

4. az ellátás megszervezése, ütemezése (felügyelet , étkezés) 

Résztvevők és 

felelős 

Gyermekek és szülők, felelős: polgármester, óvoda vezető, Fiatalok Háza 

vezető 

Partnerek 
Napköziotthonos Óvoda, Fiatalok Háza, étkeztetési szolgáltatók 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- igényfelmérés folyamatos 
- pályázati lehetőségek felkutatása 
- szakkörök szervezése (2019. évben) 
- szünidei programok szervezése (2020. évben) 
- hátránykompenzáló programok szervezése (2021. évben) 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- népszerűek a programok 
- egyre több gyermek jelenik meg ezeket a programokon és veszi igénybe ezeket 
a szolgáltatásokat 
- a gyermekek kulturált körülmények között töltik el a szabadidejüket  

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem partnerek a szülők, pályázati lehetőségek hiánya, pedagógus hiánya 

Szükséges 

erőforrások 

- önkormányzati adatok, helyi adatgyűjtés 
- pályázati pénz 
- támogatás 
- önkormányzati forrás 

 



 71 

 

 

 
III. A nők esélyegyenlősége 

Intézkedés: A nők munkalehetőségei és a családi feladatai ellátásának összehangolása  

 

 

Intézkedés címe: A nők munkalehetőségei és a családi feladatai ellátásának összehangolása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A nők gyakran nem csak az iskolai végzettségük miatt nem tudnak elhelyezkedni 
a munka világában, hanem mert nem tudják összehangolni a munkahelyi és a 
családi feladataik ellátását. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 
- család-barát munkahelyek megteremtése 
- nők nagyobb számba tudjanak visszakerülni a munka világába 
- lehetőség legyen a gyermekek elhelyezésére a munkavégzés alatt, és ez ne 
járjon hátránnyal.  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.Adatgyűjtés, adatbázis készítés az érintettekről  
2.kapcsolatfelvétel a partnerintézményekkel, civil szervezetekkel, vezetőkkel 

3. Lehetőség szerint kedvezőbb munkaidő kezdés meghatározása a 
foglalkoztatás folyamán. 

Résztvevők és 

felelős 
Munkavállaló nők, felelős: polgármester 

Partnerek 
helyi vállalkozások, foglalkoztatók 

 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2020.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- kisgyermekeket nevelő munkanélküli nők számának csökkenése 
- növekszik a nők száma a közfoglalkoztatásban 
- a településen élő nők életkörülményei stabilabbá válnának  

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem partnerek a munkaadók  

Szükséges 

erőforrások 

- önkormányzati adatok 
- technikai feltételek biztosítása 
- pályázati lehetőségek 
- szakemberek bevonása 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 
Intézkedés: Az időskorú lakosság egészségügyi állapotának javítása, szűrések népszerűsítése.  

 

 

Intézkedés címe: 

 Az időskorú lakosság egészségügyi állapotának javítása, szűrések 
népszerűsítése.  

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Településünkön az idős emberek egészségügyi állapota nem megfelelő. Az 
egészségügyi szűrésekkel, tanácsadásokkal szeretnénk az időseket segíteni az 
egészségük megőrzésében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- Folyamatos tájékoztatás, tanácsadás 
- Egészségügyi állapot javítása szűrőprogramokkal 
- Kevesebb betegség, jobb életminőség, átlagéletkor kitolódása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- tájékoztatás, tanácsadás 
- egészséges életmódra való felhívás 
- pályázati lehetőségek felkutatása 
- szűrőprogramok szervezése 

Résztvevők és 

felelős 
Idősek, felelős: polgármester 

Partnerek Fiatalok Háza, Szűrő Centrumok, Vöröskereszt 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatosan fenntartható megfelelő pályázat megléte, illetve önkormányzati 
támogatás mellet. Évenkénti elemzést igényel a felvilágosító munka 
eredményességének felmérése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

nem partnerek az idősek  

Szükséges 

erőforrások 

- adatgyűjtés 
- pályázati pénz, támogatás 
technikai háttér 
- szakember bevonhatósága  
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
Intézkedés: Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés az egész községre kiterjedően.  

 

 

Intézkedés címe: 

Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés az egész községre kiterjedően  .  

 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Községünkben nem mindenhol történt teljes körű fizikai akadálymentesítés. 
Ezzel az intézkedéssel szeretnénk biztosítani az egyenlő esélyű hozzáférést a 
szolgáltatásokhoz a községünkben élő fogyatékkal élő emberek számára. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú: állapotfelmérés, pályázat benyújtása, illetve annak megnyerése 
Középtávú: akadálymentesítés megkezdése 
Hosszú-távú: intézmények és közterületek teljes fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- folyamatos  
állapotfelmérést igényel 
- pályázati lehetőségek felkutatása szükséges 
- akadálymentesítés megkezdése 

Résztvevők és 

felelős 
fogyatékkal élők, felelős: polgármester 

Partnerek Fiatalok Háza, Könyvtár 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2024.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- pályázat megnyerése 
- Fiatalok Háza, Könyvtár akadálymentesítésének megkezdése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

pályázatok hiánya, önkormányzati forráshiány 

Szükséges 

erőforrások 

- önkormányzati adatok 
- pályázati pénz 
- önkormányzati forrás 
- egyéb támogatás 
- szakemberek, kivitelezők megléte 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Mélyszegénységbe
n élők munkaerő-
piaci helyzetének 
javítása 

A szakképzetlen 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése miatt 
szükséges 
beavatkozás az 
érintettek 
munkaerő-piaci 
helyzetének 
javítása 
érdekében 

A szakképzetlen 
munkanélküliek 
száménak 
csökkentése. 
Munkaügyi 
központtal, civil 
szervezetekkel 
való 
kapcsolattartás 
erősítése. 
Tájékoztatás 
szórólapok 
biztosításával. 
Képzések 
megszervezése 
helyi és térségi 
szinten. 

  

1.Adatgyűjtés, 
adatbázis készítés 
az érintettekről  
2.kapcsolatfelvétel 
a 
partnerintézmény
ekkel, civil 
szervezetekkel, 
vezetőkkel 
3.koordinálás, 

közvetítés. 

Polgármester 2024.12.31. 

Képzés létszáma, 
tanulmányi 
szerződés, 
jelenléti ív, 
időszaki 
jelentések, 
statisztikák, 

tanúsítvány.. 

Felnőttképzéssel 
foglalkozó 
munkaerő-piaci 
programra 

csatlakozás. - 
Önkormányzati 
adatok, TeIR, KSH, 
helyi adatgyűjtés 
- pályázati pénz 
- támogatás 
- szakember 
bevonása 

 Forrás megléte 
mellett 
folyamatosan 
fenntartható 

2 

Közfoglalkoztatás 
szervezése, 
tovább folytatása 

A településen élő 
aktív korúak 
körében a 
munkanélküliség 
arányának 
csökkentése 
közfoglalkoztatás 
szervezésével 
csökkenthető. Ez a 
fajta 
foglalkoztatás 
elősegítené az 
elsődleges 
munkaerő-piacon 
való későbbi 
elhelyezkedésüket 
 

- a 
munkanélküliség 
csökkentése - 
munkahelyteremt
és, a meglévő 
munkahely 
megtartása  

  

- helyi adottságok 
feltérképezése - új 
munkahelyek 
létrehozása - 
pályázat 
benyújtása 
közfoglalkoztatásr
a - régi 
munkahelyek 
megtartása 

Polgármester 2024.12.31. 

- csökken a 
munkanélküliek 
száma - 
munkahelyek 
létrejötte 

- Önkormányzati 
adatok, TeIR, KSH, 
helyi adatgyűjtés - 
pályázati pénz - 
támogatás - 
szakember 
bevonása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható és 
megvalósítható, 
továbbá addig, 
amíg a 
közfoglalkoztatás 
finanszírozása 
biztosított. 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Hátránykompenzá
ló programok, 
szünidei 
programok 
szervezése, 
további szakkörök 
biztosítása 

Hátránykompenzá
ló programok 
nincsenek 
településünkön 
(pl. tanodai 
program, 
tehetséggondozó 
program) a 
rászoruló 
gyermekek 
számára, szünidei 
programok hiánya 
jellemző. (pl. nyári 
tábor) Ezzel az 
intézkedéssel 
szeretnénk 
megoldani azt, 
hogy a 
községünkben élő 
gyermekek 
kulturált 
körülmények közt 
tölthessék el 
szabadidejüket 
(kulcsos illetve 
csellengő 
gyerekek 
minimalizálása). A 
programokkal 
szeretnénk 
biztosítani a 
tanuláshoz 
megfelelő 
környezetet, hogy 
megfelelően fel 
tudjanak készülni 
a tanórákra. 
Fontos, hogy a 
rászoruló 
gyerekek 
étkeztetését is 
biztosítsák ezek a 
programok. 

Rövidtávú: 
tájékoztatás, 
pályázati 
lehetőségek 
felkutatása 
Középtávú: 
programok, 
szakkörök 
szervezése  
Hosszú távú: 
hátránykompenzál
ó program 
folyamatos 
megléte, a 
gyermekek 
kulturáltan tudják 
eltölteni a 
szabadidejüket; 
szünidei 
programok 
szervezése és 
lebonyolítása. 

  

- igényfelmérés 
folyamatos - 
pályázati 
lehetőségek 
felkutatása - 
szakkörök 
szervezése (2019. 
évben) - szünidei 
programok 
szervezése (2020. 
évben) - 
hátránykompenzál
ó programok 
szervezése (2021. 
évben) 

Polgármester, 
óvoda vezető, 
Fiatalok Háza 
vezető 

2021.08.31. 

- népszerűek a 
programok - egyre 
több gyermek 
jelenik meg ezeket 
a programokon és 
veszi igénybe 
ezeket a 
szolgáltatásokat - 
a gyermekek 
kulturált 
körülmények 
között töltik el a 
szabadidejüket 

- önkormányzati 
adatok, helyi 
adatgyűjtés - 
pályázati pénz - 
támogatás - 
önkormányzati 
forrás - intézményi 
forrás 

Működési és 
pályázati 
támogatottságána
k függvénye, a 
pályázatok által 
elvárt 
fenntarthatósági 
szempontok 
alapján. Pályázati 
támogatás 
meglétével 
folyamatosan 
megvalósítható, 
ha a célcsoport 
tagjai pozitívan 
állnak hozzá. 

2 Gyermekétkezteté
s, nyári napközi 
működése 

Gyermekétkezteté
s és napközis 
ellátás hiánya a 
nyári időszakban 

- nyári 
gyermekétkezteté
s lehetőségének 
felmérése, 

  

A nyári 
gyermekétkezteté
s lehetőségének 
megteremtése 

Polgármester 2021.08.31. 

- nyári 
gyermekétkezteté
s megoldott lenne 
- több gyerek 

anyagi forrás 
biztosítása 
technikai 
feltételek 

Hosszabb távon 
eredményes 
lenne, hiszen a 
gyermekek nyáron 
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igényfelmérés - 
minél több gyerek 
tudjon részesülni 
ebben az ellátási 
formában 

rendszeresen 
étkezne - a 
dolgozó szülőknek 
nagy 
könnyedséget 
jelentene, hogy 
gyermekük 
napközbeni 
ellátása megoldott 
lenne 

megteremtése is folyamatos 
ellátásban 
részesülnének, az 
ellátásukhoz, 
felügyeletükhöz 
alkalmazandó 
személyzet 
részére pedig 
munkalehetőség 
lenne biztosítva. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

A nők 
munkalehetőségei 
és a családi 
feladatai 
ellátásának 
összehangolása 

A nők gyakran 
nem csak az 
iskolai 
végzettségük 
miatt nem tudnak 
elhelyezkedni a 
munka világában, 
hanem mert nem 
tudják 
összehangolni a 
munkahelyi és a 
családi feladataik 
ellátását. 

- család-barát 
munkahelyek 
megteremtése - 
nők nagyobb 
számba tudjanak 
visszakerülni a 
munka világába - 
lehetőség legyen a 
gyermekek 
elhelyezésére a 
munkavégzés 
alatt, és ez ne 
járjon hátránnyal. 

  

Lehetőség szerint 
kedvezőbb 
munkaidő kezdés 
meghatározása a 
foglalkoztatás 
folyamán. 

Polgármester 2020.12.31. 

- kisgyermekeket 
nevelő 
munkanélküli nők 
számának 
csökkenése - 
növekszik a nők 
száma a 
közfoglalkoztatásb
an - a településen 
élő nők 
életkörülményei 
stabilabbá 
válnának 

- önkormányzati 
adatok - technikai 
feltételek 
biztosítása - 
pályázati 
lehetőségek - 
szakemberek 
bevonása 

A munkaidő 
kezdés 
időpontjának 
kedvező 
meghatározása 
után több nő 
tudna munkát 
vállalni a családi 
teendőik 
elvégzése mellett. 
A program a 
munkáltatók 
pozitív 
hozzáállásával 
valósíthatóak 
meg. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Az időskorú 
lakosság 
egészségügyi 
állapotának 
javítása, szűrések 
népszerűsítése. 

Településünkön az 
idős emberek 
egészségügyi 
állapota nem 
megfelelő. Az 
egészségügyi 
szűrésekkel, 
tanácsadásokkal 
szeretnénk az 
időseket segíteni 
az egészségük 
megőrzésében. 

- Folyamatos 
tájékoztatás, 
tanácsadás - 
Egészségügyi 
állapot javítása 
szűrőprogramokka
l - Kevesebb 
betegség, jobb 
életminőség, 
átlagéletkor 
kitolódása 

  

- tájékoztatás, 
tanácsadás - 
egészséges 
életmódra való 
felhívás - pályázati 
lehetőségek 
felkutatása - 
szűrőprogramok 
szervezése 

Polgármester 2021.12.31 

- széles körű 
érdeklődés - 
magas részvétel - 
jobb életminőség 

- adatgyűjtés - 
pályázati pénz, 
támogatás 
technikai háttér - 
szakember 
bevonhatósága 

Folyamatosan 
fenntartható 
megfelelő 
pályázat megléte, 
illetve 
önkormányzati 
támogatás mellet. 
Évenkénti 
elemzést igényel a 
felvilágosító 
munka 
eredményességén
ek felmérése. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fizikai és 
infokommunikáció
s 
akadálymentesítés 
az egész községre 

Községünkben 
nem mindenhol 
történt teljes körű 
fizikai 
akadálymentesítés

Rövidtávú: 
állapotfelmérés, 
pályázat 
benyújtása, illetve 
annak 

  

- folyamatos 
állapotfelmérést 
igényel - pályázati 
lehetőségek 
felkutatása 

Polgármester 2024.12.31. 

- pályázat 
megnyerése – 
középületek 
akadálymentesítés
ének megkezdése  

- önkormányzati 
adatok - pályázati 
pénz - 
önkormányzati 
forrás - egyéb 

Pályázatok általi 
pénzügyi 
lehetőségek 
függvényében 
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kiterjedően . Ezzel az 
intézkedéssel 
szeretnénk 
biztosítani az 
egyenlő esélyű 
hozzáférést a 
szolgáltatásokhoz 
a községünkben 
élő fogyatékkal élő 
emberek számára. 

megnyerése 
Középtávú: 
akadálymentesítés 
megkezdése 
Hosszú-távú: 
intézmények  
teljes fizikai és 
infokommunikáció
s 
akadálymentesítés
e 

szükséges - 
akadálymentesítés 
megkezdése 

támogatás - 
szakemberek, 
kivitelezők 
megléte 

 



3. Megvalósítás 

Sajósenye Község Esélyegyenlőségi Programja alapján az önkormányzatnak biztosítani, és vizsgálni 
kell, hogy az intézmények működését és munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos 
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumba és iránymutatásba beépüljenek és 
érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a 
program célkitűzései. Értékeli, visszacsatolja a program ellenőrzése során szerzett információkat.  
 
A személyes gondoskodás biztosítása során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátásban 
részesülő személyek emberi és állampolgári jogai ne sérüljenek. Az intézményekben az egyén 
autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő környezetet kell biztosítani.  
 
A lakosság széles körében tudatosítani szükséges az egyén és a társadalom közös felelősségét. A 
szociálpolitika értékei a társadalompolitika és a szociális munka értékeit ötvözi. Legfőbb alapérték 
kell, hogy legyen: a lehetőségek, források és szolgáltatások mindenki számára egyenlő hozzáférésnek 
a biztosítása abból a célból, hogy önállóan, megfelelő szinten tudják élni az életüket a segítségre 
szoruló emberek.  
 
A szakemberek úgy álljanak kapcsolatban a szolgáltatást igénybevevőkkel, hogy azok értékeit, 
személyiségét elfogadják, az emberi méltóságot tiszteletben tartsák.  
 
A civil társadalom erősítése, a kirekesztés elleni küzdelembe való bevonása. Hatékonyabbá kell tenni 
közreműködésüket a helyi közügyek alakításában. Ennek eszköze a társadalmi párbeszéd 
intézményeinek fejlesztése, a jogok és a jogtudat erősítése, továbbá a diszkrimináció és a társadalmi 
előítéletek elleni küzdelem.  
 
A lakossági kapcsolatokra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Fontos, hogy az érintettek korrekt 
információkkal rendelkezzenek a szociális szolgáltatásokról, azok tartalmáról, a jogosultsági 
feltételekről és a hozzáférési lehetőségekről. A tájékoztatáshoz – a helyi újság mellett – fel kell 
használni az elektronikai eszközöket, és az eddig működő tájékoztatási formákat is.  
 
Ha az önkormányzat nem rendelkezik forrással a program kötelező feladatainak támogatására, 
végrehajtására egyéb eszközöket keres.  
 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
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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 (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 

 
Az Önkormányzat és az intézmények a Programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az SZMSZ-
ben szabályozott módon közzé teszik.  
Továbbá szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiát bevonni (honlap, tájékoztató 
kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
A program elfogadását követően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, 
valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv nyilvánosságra hozatala.  
A nyilvánosság folyamatos biztosítására érdekében évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.  
Az éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált 
adatokat és információkat közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat 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.  
 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

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

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

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

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

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

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

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

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

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

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

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

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

 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 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. Sajósenye Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Sajósenye község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 47/2018.(XI.27.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 
Jegyzőkönyvi kivonat Sajósenye község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2018.(XI.27.) határozatáról 
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