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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok 

elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva, 

Taktaharkány 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 

 

Taktaharkány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye kilenc nagyközségének egyikeként Zemplénben 

helyezkedik el a Taktaköz és a Harangod kistájak találkozásánál, hiszen Taktaharkányban 

csatlakozik be a Harangod-patak a Taktába, azaz a Takta-övcsatornába. Taktaharkány a Külső-

Taktaközhöz tartozik, az Alföld peremi süllyedék-területének egyik legszebb részlete. A település 

lényegében a Zempléni-hegység (Tokaj-Hegyalja) és az Alföld találkozásánál helyezkedik el és 

ahogy területének alakulását a vizek járása határozta meg, a jelenre is fontos kihatással van, hiszen 

közúton három irányból közelíthető meg, mindhárom irányból egy-egy vízfolyás áthidalásával 

(Szerencs felől a Harangod, Miskolc felől a Sós-ér, a Belső-Taktaköz felől a Takta). 

A Tiszától 8 kilométerre fekszik, a 37-es főúttól 5 kilométerre, az M3 autópályára rávezető 

négysávos úttól 12 kilométerre terül el. Vasúton a Budapest–Miskolc–Sátoraljaújhely (–

Nyíregyháza–Debrecen–Budapest) fővonalon érhető el, saját vasútállomással. Miskolctól 25 km, 

Szerencstől 10 km, Tiszaújvárostól 23 km távolságra található, a világörökséghez tartozó Tokaj- 

Hegyalja mellett. Az előnyös földrajzi elhelyezkedés mellett történelme is hosszú időkre tekint 

vissza, hiszen a terület már a Honfoglaláskor lakott volt, a hagyomány szerint a nevét is Töhötöm 

vezér Horka nevű fiáról kapta. Első írásos említése a Váradi Regestrumban 1219-ből származik 

Horkyan néven. 

Országosan is jó színvonalú, kiváló szakemberekkel működtetett intézményhálózata van. A 

közigazgatást a településen önálló polgármesteri hivatal és járási hivatali kirendeltség látja el. A 

köznevelés terén egy nagyon korszerűen felszerelt, új tornateremmel rendelkező, nyolc évfolyamos, 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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évfolyamonként 1-2 osztályos általános iskola művészetoktatással, egy esti tagozatos középiskola, 

egy két épületben dolgozó egységes óvoda-bölcsőde működik. Egészségügyi ellátásunkban két 

háziorvosi praxis, két védőnői körzet és egy fogorvos működik közre. A szociális ellátást az állami 

támogatásokon kívül 15 féle önkormányzati, települési támogatási formával igyekszik segíteni a 

nagyközség vezetése, működtetünk család- és gyermekjóléti szolgálatot, házi segítségnyújtást, az 

idősek nappali ellátására idősek klubját, bentlakásos idős otthont, valamint egy nagyon jól felszerelt, 

modernizált konyhát étkezdével. Mellettük helyben működő posta, benzinkút, gyógyszertár, ATM 

és számos üzlet (vegyes boltok, virágboltok, műszaki bolt, húsbolt, fodrász, kozmetikus, manikűrös) 

áll a lakosság rendelkezésére. 

A kulturális életet a teljesen felújított és korszerűsített művelődési ház és könyvtár szolgálja ki, 

számos rendezvénnyel (nemzeti ünnepek, Nőnap, Május 1., Lecsófesztivál- Augusztiális- Falunap, 

Új Kenyér Ünnepe, Idősek Világnapja, Mikulásváró, Mindenki Karácsonya, vetélkedő, bálok, 

kerékpártúrák, fürdőzések és számos egyéb más program szervezésével). A kulturális életet színesíti 

a több mint 40 éves Taktaharkányi Népdalkör, a Taktaharkányi Községi Kórus, a két nyugdíjas klub, 

az  ifjúsági klub. A múltunk egy részét a tájházban mutatjuk be. Aki másfajta kikapcsolódásra 

vágyik, a környék vizein horgászhat, vagy a környék vadászterületein vadászhat. A 8260 hektáron 

vadgazdálkodó Taktaharkányi Takta Vadásztársaság területén vaddisznó, őz, dánszarvas, apróvadak 

(balkáni gerle, réce, mezei nyúl, fácán) vadászhatóak. A Taktaharkányi-holtágon működik a 

Taktaharkányi Horgász Egyesület. A hitünket közösségben a református templomban és a római 

katolikus templomban (római és görög katolikus misék egyaránt) gyakorolhatjuk. 

A sportélet egy részét egy férfi labdarúgó csapat és több utánpótlás csapat képviseli, valamint iskolai 

néptánccsoport, konditerem, kondipark, játszótér, szabadidőpark, stb., valamint az 1930-tól működő 

Taktaharkányi Lövészklub. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 3 561 bázis év 

2017 3 557 99,89% 

2018 3 577 100,56% 

2019 3 605 100,78% 

2020 3 607 100,06% 

2021 3 605 99,94% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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A fenti adatokból megállapítható, hogy Taktaharkány lakónépessége az elmúlt 5 év időszakában 

kissé  emelkedett, mely az állam fiatalokat támogató politikájának és az Önkormányzat ösztönző 

támogatási formáinak köszönhető. A települési támogatások közül a helyben ingatlant vásárló és 

letelepedő fiatalok otthonteremtési támogatásban részesültek, valamint a település pozitív irányú 

fejlődése is közel 50 fővel növelte a lakosság létszámát. A COVID 19 járvány halálozási arányait 

(58 fő) kiegyenlítette a magasabb születésszám (64 fő). Az 1000 főre vetített halálozások és 

születések száma pozitív eredményt mutat vagyis fogyásról növekedésre változott, az öregedési 

index is csökkent.  

 

Önkormányzat saját nyilvántartásából származó népességadatok  

 
Forrás: Önkormányzat saját adatbázisa 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 776 1 829 3605 49,26% 50,74%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 167

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 363 310 673 10,07% 8,60%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 76 59 135 2,11% 1,64%

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 021) 1 020 968 1988 28,29% 26,85%

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024, aránya TS 025) 100 99 199 2,77% 2,75%

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028, aránya TS 029) 217 393 610 6,02% 10,90%

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 2021

4,63%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)
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* 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, *saját adatbázis  

 

 

 

 

 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 026 és TS 028 

összesen)

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 010 és TS 012 

összesen)

Öregedési 

index

% 

(TS 030)

2016 604 633 95,42%

2017 592 647 91,50%

2018 593 641 92,51%

2019 611 654 93,43%

2020 608 662 91,84%

2021 610 673 90,64%

3. számú táblázat - Öregedési index
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A lakosság nemenkénti aránya kiegyenlítettnek mondható, a 0-14 évesek körében magas a fiúk 

száma, ez korosztályonként eltérő, de a 65 év felettiek számában jelentős emelkedés mutatkozik a 

nők létszámában. Ez is mutatja, hogy a nők magasabb száma nem magyarázható az születések 

arányával, számával, ténylegesen igazolódik, hogy a nők tovább élnek, a férfiak átlagéletkora 

alacsonyabb. Ugyanakkor az is megmutatkozik, hogy a településen a születés és az öregedés 

kiegyenlített, minimális eltéréssel, hasonló az a 0-14 év közöttiek 18,67 %, az időskorúak száma a 

teljes lakónépességben 16,92%. A település gazdasági programjában a fejlesztések között a 

munkahelyteremtés, a fiatalok helyben tartása és a lakosság létszámának növelése, valamint a 

településfejlesztés áll. Az oktatás, a sport és a rendezvények szervezése mind ezeknek a céloknak 

van alárendelve, település megtartó ereje nőtt. 

 

 

Év

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 031)

2016 -7,83

2017 3,65

2018 1,40

2019 10,58

2020 7,76

2021 -3,05

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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Év

Az élve születések és halálozások 

különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő)

(TS 032)

2016 0,00

2017 -6,46

2018 -2,52

2019 -0,28

2020 -5,55

2021 2,77

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink, küldetésünk 

 

Taktaharkány Nagyközség gazdasági szempontból kedvezőtlen területen fekszik, azonban óriási 

fejlődés tapasztalható ezen a téren is.  

Geográfiai adatok alapján a terület mezőgazdasági tevékenységre alkalmas, aminek eredményeként 

a helyi magántulajdonra épülő vállalkozások mezőgazdasághoz kötődnek. A mezőgazdasági, 

termelési tevékenység sokrétű, de elsősorban szántóföldi kultúrák termesztése a jellemző. Az ipari 

tevékenység hányada alacsony. Az itt élők megélhetésének alapját a mezőgazdaság jelentette 

korábban, most inkább a  közeli nagyvárosokban termelő tevékenységet végző cégeknél, 

vállalatoknál helyezkedtek el, ugyanakkor nagy  létszámú foglalkoztató az Önkormányzat és 

intézményei. Küldetésünk az itt élők életminőségének javítása, nyugodt háttér biztosítása. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Taktaharkány 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 településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 

komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 

megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 

együttműködések kialakításával. 

 

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. 
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A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

tematikus munkacsoportokat. 

 

 

A HEP jelentősége 

A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 

hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik 

a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő 

csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget 

biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 

megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i módosítása 

▪ a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” 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. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 

annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 

Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 

(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia (2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
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Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 

szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 

települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetése: mely tartalmazza a 

szociális és gyermekjóléti ellátásokat, pályázati forrásokat. 

Gazdasági program 2020-2024 évekre: a gazdasági program esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

rendelkezése a gazdaságfejlesztési célkitűzései között szerepel a munkahelyteremtés és a 

lakosságmegtartás, a fiatalok helyben tartásának elősegítése, településfejlesztés. A kultúra, oktatás, 

sport célkitűzések között szerepel a programok, rendezvények szervezése a fiatalok, de az egész 

lakosság számára, a turizmus fellendítése. 

Taktaharkány az előző HEP óta az alábbi változásokon ment keresztül településképi, intézményi, 

szolgáltatási és minden egyéb a lakosságot érintő változások figyelembe vételével: 

A munkahelyteremtésben megemelkedett a közfoglalkoztatottak száma, az Önkormányzat a 

munkáltatás és a közfoglalkoztatás megkönnyítésre létrehozta a Közfoglalkoztatási Irodát.  

Jelentős foglalkoztatotti létszám, géppark jellemzi.  

A közbiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer bővítése történt, térfigyelő szolgálat 

felállításával, hangsúlyosabb lett a Polgárőrség, a Rendőrség támogatása és a mezei őrszolgálat 

biztosítása. A lakosság érdekében végzett fejlesztések közé tartozik az önálló művelődésszervező 

alkalmazása, a települési programok bővítése pl. a teljesség igénye nélkül majális, nőnap, idősek 

világnapja, karácsonyi vásár, Mindenki karácsonya rendezvénysorozat és hangverseny, 

Lecsófesztivál.  

A tájékoztatás, ismeretnyújtás, az önkormányzattal való kapcsolat erősítése érdekében a 

Taktaharkányi hírmondó megjelentetése, naprakész honlap, Taktaharkány facebook oldala, stb.    A 

fiatalabb korosztály és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében történik a Rendezvénypark állandó 

nyitva tartása, megtöltése programokkal, a labdarúgás beindítása, működtetése, a sportpálya 

felújítása, lőtér működtetése, játszótér kialakítása stb. A települési problémák feltérképezése 

érdekében lakossági képviselet biztosítása az utcabizalmi hálózattal és videóra felvett testületi 

ülésekkel. Az oktatás, nevelés, gondozás terén is jelentős változások történtek és vannak 

erőfeszítések, folyamatban változások a középiskola beindításával, önálló bölcsődei csoport 

működtetésével, óvoda felújítása, bentlakásos idősek otthona kialakítása.  
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Az élhetőbb település és a településkép kedvező változása, valamint a lakosság és az idelátogatók 

kényelme érdekében sor került a temetői utak aszfaltozására, lámpák kihelyezésére, ravatalozó elé 

fedett terasz kialakítására, a település fő közlekedési útjain pihenő padok kihelyezésére, a 

közintézmények környékén parkolók kialakítására, virágok kihelyezésére, fásítás és parkosításra, új 

utcatáblák kihelyezésére, stb. közutak aszfaltozására, a szennyvíz beruházás megvalósítására. 

Mindezek megvalósításával vagy a folyamatban lévő munkák megkezdésével nem ért véget a 

munka, hiszen újabb feladatok, célok eléréséért, a megszerzett értékek megtartásáért még nagyobb 

munkát igényel az Önkormányzattól és a település minden lakójától, ezek koordinálása 

szükségszerűen tervezést kíván. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Taktaharkány település tagja a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek keretében 

működik a Támogató Szolgálat működtetése. 

A Taktaközi Szennyvíztisztítási és Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás Taktaszada 

községgel közösen a szennyvíz- és csatorna megvalósításban és működtetésben.  

Dél-Zempléni Szociális és Önkormányzati Társulás a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás 

biztosítására, több település csatlakozásával. 

Abaúj-Zemplén Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítás 

biztosítására. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A települési Önkormányzat a 2015. évben a Járási Hivatalokhoz került ügykörökben kevés vagy 

részlegesen hiányos adatállománnyal rendelkezik, emiatt a releváns következtetések is a hiányos 

adattartalom alapján készültek. 

A HEP felülvizsgálatok során ezeket áttekintjük, amennyiben az adatállomány bővül, az alapján a 

szükséges változtatásokat, illetve intézkedések áttekintésre kerülnek. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

  

A roma lakosság száma nincs kimutatva Taktaharkány településen. A 2011. évi népszámlálás során 

a lakosság 16 %-a vallotta magát roma nemzetiségűnek. 

 

 
 

Napjainkban gyakori fogalomként használjuk a mélyszegénység kifejezést. Azt jelenti, amikor 

valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből 

segítség nélkül önerőből kilépjenek. Összetett jelenségként kell kezelni, melynek okai között 

társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli hátrányokban 

mutatkozik meg és súlyos megélhetési problémákhoz vezetnek. 

 

A helyi Önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon 

és mértékben- biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő 

bevonását. A Kormány 2015. márciusában alakította át a szociális ellátórendszert- lényegében az 

önkormányzatokra bízva a fenntartást. Az aktív korúak ellátása bekerült a Járási hivatalokhoz, 

megszüntették a központi lakhatási és adósságrendezési támogatást. Megszűnt a rendszeres szociális 

segély, helyette másfajta ellátások kerültek bevezetésre, melyeket sokkal kevesebben kaphatnak 

meg. Az álláskeresési járadékot kilenc hónapról háromra rövidítették.  

A szegényebb rétegek tagjai olyan hiteleket, hátralékokat halmoztak fel, melynek visszafizetését 

vállalni nem tudták, szolgáltatások kikötéséhez, megszüntetéséhez vezettek. 

Az utóbbi években önkormányzatunk jelentős eredményeket ért el a mélyszegénységben élők és a 

tartós munkanélküliek foglalkoztatása, támogatása területén. Az utóbbi években több, mint 300 

tartós munkanélküli folyamatos foglalkoztatását szervezte meg, különböző önkormányzati 

intézményeknél és társaságoknál. E tevékenységet az állami költségvetés teljes egészében 

finanszírozza, így a foglalkoztatással kapcsolatban sem az önkormányzatnak, sem az 

intézményeknek többletköltsége nem jelentkezik. Megfelelő állami támogatás mellett ez a program 

továbbra is jó szinten végezhető és folytatható.  

 

Az SZJA adófizetők 

száma

Az SZJA adófizetők közül a 0-

1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók 

az állandó népesség

 %-ában (TS 059)

az SZJA adófizetők

 %-ában (TS 060)

2016 48,73 43,77

2017 48,21 40,66

2018 48,73 38,93

2019 48,69 29,95

2020 47,74 32,62

2021 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet

Év
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A tevékenységben teljes az együttműködés az önkormányzati intézmények, a Polgármesteri 

Hivatal, illetve a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között. Jelentősnek mondható a kistérségi 

pályázatok és egyéb különböző típusú közmunkaprogramok, melyeknek végrehajtása ugyancsak 

sikeres.  

A települési önkormányzat Taktaharkányban a problémák megoldására, ellensúlyozására, a 

kedvezőtlen feltételek megszüntetésére újfajta, a teljes települést átfogó, de jelentősen a 

mélyszegénységben élők és a munkanélküliek helyzetén javító szociális támogatási rendszert 

alkotott, melyben 15 féle települési támogatást lehet igényelni. 

 

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 helyzete; 

 

Az álláskeresők részére az alábbi ellátásokat nyújtja az állam: álláskeresési járadék, nyugdíj előtti 

álláskeresési segély, képzési hozzájárulás és költségtérítés. Az álláskeresési járadék maximum 90 

nap lehet, a munkaerő piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a.  

 

 

 
 

A 3.2.1. táblázat alapján kimutatható, hogy a 2012-es adatokhoz képest a nyilvántartott álláskeresők 

száma 18,7 %-ról a majdnem felére 10,16 %-ra csökkent. A további táblázatok pedig azt mutatják, 

hogy a munkaerő piacre bekerült munkaképes korú nők és férfiak száma nőtt, s ez jelentősen 

megmutatkozik a regisztrált álláskeresők számában is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályánál (továbbiakban Foglalkoztatási 

Osztály) több lehetőség nyílt képzésekre és a foglalkoztatásra, valamint a közfoglalkoztatásra. A 

Férfiak aránya 

(TS 033)

Nők aránya 

(TS 034)
Összesen

2016 9,22 7,83 8,53%

2017 10,68 9,61 10,15%

2018 9,31 7,19 8,25%

2019 10,22 8,51 9,37%

2020 12,91 9,44 11,18%

2021 11,62 8,70 10,16%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Nyilvántartott álláskeresők aránya az 

állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év 
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szociális támogatásoknak köszönhetően a megváltozott munkaképességűek települési támogatása 

és a tanulók támogatottsága olyan lehetőséget biztosít a szakmatanulásra és a munkavállalásra, mely 

kedvezően befolyásolja a településen élők foglalkoztatási helyzetét. 

 

 
 

 

 
 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fő 

összesen
208 245 197 221 264 237

Fő 12,00 24,00 17,00 16,00 14,00 12,00

% 5,77% 9,80% 8,63% 7,24% 5,30% 5,06%

Fő 32,00 29,00 27,00 42,00 53,00 37,00

% 15,38% 11,84% 13,71% 19,00% 20,08% 15,61%

Fő 25,00 16,00 28,00 26,00 37,00 23,00

% 12,02% 6,53% 14,21% 11,76% 14,02% 9,70%

Fő 20,00 27,00 18,00 22,00 31,00 36,00

% 9,62% 11,02% 9,14% 9,95% 11,74% 15,19%

Fő 25,00 29,00 19,00 17,00 18,00 14,00

% 12,02% 11,84% 9,64% 7,69% 6,82% 5,91%

Fő 20,00 25,00 22,00 28,00 25,00 33,00

% 9,62% 10,20% 11,17% 12,67% 9,47% 13,92%

Fő 29,00 33,00 20,00 22,00 26,00 17,00

% 13,94% 13,47% 10,15% 9,95% 9,85% 7,17%

Fő 16,00 22,00 16,00 16,00 24,00 28,00

% 7,69% 8,98% 8,12% 7,24% 9,09% 11,81%

Fő 16,00 19,00 14,00 17,00 18,00 12,00

% 7,69% 7,76% 7,11% 7,69% 6,82% 5,06%

Fő 13,00 21,00 16,00 15,00 18,00 25,00

% 6,25% 8,57% 8,12% 6,79% 6,82% 10,55%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

51-55 év (TS 044)

56-60 év (TS 045)

61 éves, vagy afeletti (TS 046)

20 éves, vagy az alatti 

(TS 037)

21-25 év (TS 038)

26-30 év (TS 039)

31-35 év (TS 040)

36-40 év (TS 041)

41-45 év (TS 042)

46-50 év (TS 043)

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
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A munkanélküliségi adatok elemzése során arra megállapításra juthatunk, hogy a 2018. évi 

adatokhoz képest emelkedett az álláskeresők száma főleg a 18-25 éves korosztály és a 61 év feletti 

korosztály tekintetében, de ez az emelkedés vélhetően annak köszönhető, hogy a 25 év alattiak csak 

a kellően megindokolt és alátámasztott esetekben és időszakokban kerülhetnek közfoglalkoztatásba, 

nyilván ezt az állam oktatáshoz való visszavezetési szándéka is magyarázza, az idősebbek pedig 

vagy nem tudnak megfelelni a kor kihívásainak, vagy nem szívesen foglalkoztatják őket nyugdíj 

előtt, nehéz őket munkába közvetíteni.   

Az álláskeresőket ha korcsoportonkénti bontásban vizsgáljuk, látható, hogy minden korosztályban 

csökkent a létszámuk, de különösen 46-50 év közötti korosztályban. Negatív tendencia viszont, 

hogy az 59 év felettieknél sokan kerültek nyugdíj előtti álláskeresési segélyre. Ez a folyamat a 

nyugdíj a 2010. óta zajló, lépcsőzetes nyugdíjkorhatár emeléssel, valamint a korkedvezményes 

nyugdíj megszüntetésével állhat összefüggésben. Általánosságban megállapítható, hogy a 

mobilitási képesség csökkenésével, az egészségi állapot romlásával egyenes arányban növekszik a 

kiszolgáltatottság. Ha nincs lehetőség a helyben történő foglalkoztatásra, ez a korosztály nagyon 

gyorsan munkanélkülivé válik.  

 
 

 
 

A fiatalok szakmai gyakorlatának hiányából is fakadhat a magas létszám, mert hiába rendelkeznek 

megfelelő iskolai végzettséggel, gyakorlatban elsajátítható tapasztalataik nincsenek, emiatt nem 

alkalmazzák őket a munkáltatók. Az iskolai szakmai gyakorlatok hiányosak, változó színvonalúak. 

Az álláskeresők számának csökkenését az Önkormányzat és az általa működtetett intézmények, 

valamint a nagy foglalkoztatók által indított közfoglalkoztatási programok indokolják. Jelentős 

mértékben megnőtt a Foglalkoztatási Osztály által indított képzésekben résztvevők száma. 

A pályakezdők esetében erőteljesebb növekedés figyelhető meg, mely adatok inkább a férfiaknál 

mutatnak emelkedést, ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy a nők nagyobb sikerrel tudnak 

pályakezdőként elhelyezkedni, hanem másféle kimenetet is választ(hat)nak (korai gyermekvállalás 

– GYES/GYED, esetleg továbbtanulás) az iskolai rendszerből és később jelennek meg a 

munkanélküliség világában. A nők esetében a gyermekvállalás, mint jövedelemforrás, mint anyagi 

% %

2016 42,79 47,19

2017 37,55 42,39

2018 45,18 35,96

2019 45,25 41,00

2020 50,38 36,84

2021 58,23 40,58

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 057)

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők aránya

Nők aránya a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058)
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biztonságot adó jövőkép jelenik meg, kiváltképp az alacsonyan kvalifikált, hosszú távú jövőképpel, 

potenciális munkalehetőséggel nem rendelkezők esetében, mely további problémákat generál. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

 
 

 
 

Tíz év átlagát tekintve az iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség száma 

csökkent, ami jónak mondható. Jelentősen megnőtt a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 2016. évhez képest 10%-al, ezáltal csökkent a 8 általánosnál kevesebb 

végzettséget megszerzők számadata 7%-al.  

 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 

lehetőségei; 

 

Az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatását szinte kizárólag a települési önkormányzat és 

intézményei biztosítják.  

 Fő Fő % Fő % Fő %

2016 208 45 21,63% 89 42,79% 74 35,58%

2017 245 58 23,67% 104 42,45% 83 33,88%

2018 197 39 19,80% 82 41,62% 76 38,58%

2019 221 41 18,55% 86 38,91% 94 42,53%

2020 264 40 15,15% 107 40,53% 117 44,32%

2021 237 34 14,35% 93 39,24% 110 46,41%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen

(TS 052)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint

8 általánosnál alacsonyabb 

végzettség (TS 036)

Általános iskolai 

végzettség (TS 035)

8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség 
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Nincs adatunk az általános iskolai felnőttoktatásban és a középiskolai felnőttoktatásban résztvevők 

számáról, eredményéről. A képesítések többnyire a Munkaügyi szervek által szervezett képzésekből 

OKJ-s minősítésekből állnak. 

 
 

 
 

A munkanélküliek rendszeres szociális segélye családi jellegű támogatássá változott, ami azzal a 

kedvezőtlen változással járt, hogy a segély összege az esetek többségében nem ösztönzi a 

munkaerőpiacra való visszatérést. A képzések sok esetben csak kiszolgálói a közfoglalkoztatásra 

kiírt pályázatoknak, nem nyújtanak valódi képzést, tervezésük, szervezésük és megvalósításuk, 

lebonyolításuk főleg anyagi és forrásproblémák miatt sok esetben nem életszerű, problémás, nem 

illeszkedik a képzésre küldöttek szintjével, igényével, sem pedig a munkáltatók által szervezett vagy 

megvalósítani kívánt beruházásokkal, munkatevékenységekkel.  

2013-2016 között az állam által meghatározott célok elérésének egyik meghatározó programja volt 

a kistérség közfoglalkoztatási start mintaprogram, valamint a később erre ráépülő 

közmunkaprogram.  

Aktív foglalkoztatás-politikai 

eszközökkel támogatottak száma

(TS 050)

Közfoglalakoztatottak  száma

(TS 055)

Fő  (éves átlag - fő)

2016 343 355

2017 332 326

2018 320 265

2019 265 221

2020 234 185

2021 177 175

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika

Év
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Az elmúlt években start és normál program indult közel 400 millió Ft összegben bér, járulék és 

közvetlen költségekkel. Más mezőgazdaság, belterületi közutak karbantartása, normál, helyi 

sajátosságokra épülő közmunka, belvízelvezetés és mindezek hosszabbítása. 

Az elmúlt három év alatt Önkormányzatunk 1 milliárd forintot meghaladó összegű 

közfoglalkoztatási programokat hajtott végre.  

A teljesség igénye nélkül a közút programokban a belterületi és külterületi úthálózat javítása, 

karbantartása, térburkoló kövek lerakása, parkolók kialakítása, padkázás, épületfelújítások, meglévő 

értékeink állagának megóvása, stb. valósulhatott meg. A mezőgazdasági programokban uborka, 

paradicsom-paprika, hagyma termesztése, virágosítás, parkosítás, faültetés, a helyi sajátosságokban 

térkövek gyártása, stb. történt. A megtermelt áruk a Konyha ellátására és lakosság igényeinek 

kielégítésére szolgáltak. 

 

 

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

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok;  

 

A település közlekedés és potenciális munkalehetőségek szempontjából kedvező helyzetben van, 

mind vasúton, mind közúton könnyen és gyorsan megközelíthető a járási és a megyeszékhely, az 

ott lévő munkahelyek és képzések. A közelben vannak potenciális ipari munkalehetőségek Sanmina, 

Jabil, Bosch, stb., amelyek saját járatok indításával könnyítették meg a munkavállalási szándékot. 

Ugyanakkor nehézségként jelentkezik, hogy egyes cégek csak a „bértámogatás” időszakára 

alkalmaznak munkavállalókat, majd újabb ún. garnitúrát vesznek fel. 

A település belterületi és külterületi útjainak fejlesztése az elmúlt 10 évben folyamatos, jelenleg 80 

%-os készültségben vannak, a csapadékvízelvezetési munkálatok megtörténtek. Az Önkormányzat 

saját intézményeiben megtörténtek a szükséges energetikai fejlesztések, nyílászáró cserék, 

fűtéskorszerűsítések megtörténtek. Tervben van a Konyha és Étkezde további fejlesztése előtetővel, 

a Népkonyha nyílászáró cseréje és fűtésének fejlesztése,  

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 

 

 
 

Nyilvántartott 

álláskeresők száma

(TS 052)

Nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresők 

száma

(TS 053)

Fő Fő

2016 208 23

2017 245 31

2018 197 20

2019 221 29

2020 264 37

2021 237 25

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma 
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Az iskolát elhagyó vagy iskolarendszerből kihulló fiatalok foglalkoztatását korábban közmunka 

program keretében megoldotta az Önkormányzat, de ez 2017. évtől a korábban már említett 25 év 

alattiak foglalkoztatását nem támogató programok miatt lelassult, ez évtől van lehetőség a GINOP 

program keretében a foglalkoztatásukra. Jelentős létszámmal folyik a nyári diákmunka, ahol a 

tanulmányaikat végző diákok kerülnek bevonásra munkatevékenységekbe, melyért bért kapnak, 

ismerkednek a munka világával, ettől alakul irányultságuk, szocializációjuk, értékrendjük. 

Az iskolák érettségihez szükséges 50 órás közérdekű munka kötelezettsége is lehetőséget ad a  

munkatevékenységekbe történő betekintésbe, hozzászokni a munka világának kötelezettségeihez. 

 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 

szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 

 

A munkaerő-piaci integrációt Taktaharkány viszonylatában is a Foglalkoztatási Osztály koordinálja, 

az általa szervezett képzésekben vehetnek részt a munkakeresők. Gyakori képzés indul szakács, 

targoncavezető-raktáros, dajka stb. munkakörökre. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása; 

 

Taktaharkány függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól és a mélyszegénységtől foglalkoztatja 

intézményeiben a közfoglalkoztatásban a munkavállalókat. Az elvégzendő munka módja, minősége 

és mennyisége, valamint munkamorál, végzettség és rátermettség alapján történik kiválasztásuk.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 

Az esélyegyenlőségnek ellentmondana, amennyiben bármilyen megkülönböztetést alkalmaznánk a 

foglalkoztatás területén. Taktaharkány területén ez nem releváns. 

Az alapvetően mezőgazdasági jellegű település környékén mezőgazdasági munkavégzésre a Tokaj 

Hegyalján az idénymunka (meggy-, szőlőszedés, metszés, stb.), melyet inkább a 

mélyszegénységben élők választanak településünkről is.  
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A roma közfoglalkoztatottakról nincs nyilvántartás. 

Az Önkormányzat többnyire közfoglalkoztatottakat alkalmaz intézményeinél, így a Taktaharkányi 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, a Művelődési Ház, a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 

és annak feladat-ellátási helyein (Konyha, Idősek Otthona). Ugyan megállapítottuk, hogy csökken 

a munkanélküliek száma, ezen belül viszont magas a tartós munkanélküliek aránya, ezért az 

önkormányzat a maximálisan kihasználja az ebben rejlő lehetőséget, s az alkalmazhatók számát 

növeli. Javarészt az aktív korúak ellátásában részesülőket vagy jövedelemmel nem rendelkező 

regisztrált munkanélkülieket alkalmazza, a mélyebbre süllyedés megakadályozása érdekében. 

  

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 

 

A település lehetőséget biztosít, a Könyvtár pedig teret ad a digitális ismeretszerzésnek, 

számítógépes ismeretek megszerzéséhez pedig tanfolyamot EFOP pályázat keretén belül biztosított. 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Itt emeljük ki azokat a pénzbeli és természetbeni támogatásokat, munkaerő-piaci szolgáltatásokat 

és az álláskeresők számára elérhető támogatási formákat. 

A Szociális törvény egyértelműen szabályozza a rászoruló személyek részére igényelhető a járási 

hivatal által megállapítható támogatásokat. 

 

 Ezek az alábbiak: 

- időskorúak járadéka, 

- aktív korúak ellátása- ezen belül egészségkárosodási és gyermeknevelési támogatás és 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

- ápolási díj, 

- közgyógyellátás és 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 

A képviselőtestület a helyi szociális rendeletben szabályozva: 

 

A Szociális Bizottság települési támogatás keretében nyújt 

a) ápolási célú települési támogatást, 

b) közgyógyellátási célú települési támogatást, 

c) otthonteremtési célú települési támogatást, 

d) rendkívüli települési támogatást, 

e) tanévkezdési célú települési támogatást, 

 

A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a következő települési támogatásokról szóló 

döntést: 

a) gyermekétkeztetési célú települési támogatást, 

b) időskorúak települési támogatását, 

c) jövedelempótlási célú települési támogatást, 
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d) kegyeleti célú települési támogatást, 

e) megváltozott munkaképességűek települési támogatását, 

f) rendkívüli települési támogatást. 

 

A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át a lakhatási célú települési támogatásról szóló döntést. 

 

Az Önkormányzat ezen felül köztemetést biztosít, valamint részt vesz a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjprogramban és jelentkező esetén az Arany János Tehetséggondozó Programban. 

 

A Foglalkoztatási Osztály biztosítja az álláskeresési járadékot és az álláskeresési segélyt, 

amelyeket az alábbi táblázat foglal össze: 

 

 
 

 

 
 

A 2020. évben jelentős visszaesés ellenére ismét növekedést mutat az álláskeresők száma, 2021. 

évtől vélhetően a pandémia okozott a nyilvántartottak számában növekedést.  

Fő
15-64 év közötti 

népesség  %-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 208 8,95% 38 18,27%

2017 245 10,57% 43 17,55%

2018 197 8,41% 36 18,27%

2019 221 9,44% 44 19,91%

2020 264 11,30% 39 14,77%

2021 237 10,21% 40 16,88%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők 

száma

(TS 052)Év

Álláskeresési ellátásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 047)

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

ellátásai I.



 24 

 

 
 

 

 
 

 

Fő
Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak  

%-ában
Fő

Nyilvántartottak 

%-ában

2016 83 39,90% n.a. - 121 58,17%

2017 86 35,10% 75 30,51% 129 52,65%

2018 64 32,49% 80 40,81% 100 50,76%

2019 70 31,67% 79 35,53% 114 51,58%

2020 80 30,30% 83 31,29% 119 45,08%

2021 100 42,19% n.a. - 140 59,07%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szociális támogatásban részesülő 

nyilvántartott álláskeresők száma

(TS 048)

Ellátásban részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 049)
Év

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

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (TS 054)

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesítettek havi átlagos száma

(TS 056)

fő

2016 n.a.

2017 8

2018 7

2019 8

2020 9

2021 n.a.

Forrás: TeIR, KSH

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás

Év
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Lakásállomán

y (db)

(TS 073)

Épített 

lakások 

száma

(TSv 077)

Épített 

lakások 

száma 1000 

lakásra

(TS 078)

1-2 szobás 

lakások 

aránya

(TS 076)

A közüzemi 

szennyvízgyűjtő-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 074)

A közüzemi 

ivóvízvezeték-

hálózatba 

 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075)

db db db % % %

2016 1322 0 0,00 25,95 66,64 91,30

2017 1322 0 0,00 25,95 73,83 88,50

2018 1321 0 0,00 25,89 75,17 88,57

2019 1321 0 0,00 25,89 76,15 88,42

2020 1321 0 0,00 25,89 75,93 87,74

2021 1321 0 0,00 25,89 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év
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a) bérlakás-állomány 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 

száma 2015. évtől emelkedik. Jelenleg 2 szolgálati célú és  4 üzleti célú ingatlannal rendelkezik az 

önkormányzat. Az Önkormányzat elmúlt néhány évi ingatlanvásárlási tranzakciói következtében 

megközelítőleg 19 teljes vagy résztulajdonú ingatlant adott ki az igénylőknek, figyelembe véve 

egyéni körülményeiket. Az elmúlt években nem készült felmérés arra vonatkozóan, hogy a 

településen mennyi az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások, illetve egyéb nem 

lakáscélú ingatlanok száma. 

A település lakónépességének csökkenésével, és az idősek számának növekedésével egyenes 

arányban nő az elhanyagolt ingatlanok, állagromlást előidéző karbantartások mulasztása.             Az 

Önkormányzat helyi rendeletben is szabályozta az elhanyagolt, romló ingatlanok gondozásának 

kötelezettségét, ugyanakkor saját erőből közfoglalkoztatottak bevonásával és jóhiszemű 

ingatlanvásárlással és felújításokkal igyekszik a településkép rendezésében aktív szerepet vállalni, 

a település élhetőbbé tétele érdekében az itt letelepedni és/vagy beköltözni kívánó fiatalok számára 

megkönnyíteni a megfelelő lakáshoz jutást. Az önkormányzati beruházások során megvásárolt 

ingatlan helyén park, TÜZÉP, sportolási lehetőség, parkoló, stb. kerültek kialakítására.   

 

b) szociális lakhatás 

 

Az Önkormányzati törvény ugyan rögzíti a lakásgazdálkodást és a hajléktalanság megelőzésének és 

a településen hajléktalanná váló személyek ellátásának kötelezettségét 2013. január 1. napjától, de 

településünkön nem él hajléktalan személy. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek a településen. 

 

d) lakhatást segítő támogatások 

 

A járási hivataloknál lehetőség van lakhatási támogatás igénylésére, melynek célja a munkába 

helyezési esély és a foglalkoztatás növelése, ezt szintén az Flt. szabályozza és a Foglalkoztatási 

osztályon lehet meglévő feltételek esetén igényelni. Ilyen feltétel a legalább 100 km távolságra 

vállalt munka, minimum 3 hónap álláskeresőként történő együttműködés stb. 

Önkormányzatunk a helyi szociális rendeletben szabályozta, ezáltal lehetőséget biztosított a 

településen élőknek lakhatási célú települési támogatás keretében a költségek enyhítésére, mellyel 

folyamatosan megközelítőleg 8-10 millió Ft összegű éves természetbeni támogatást vállalt fel, 

melyet elutal a szolgáltatást biztosító MVM Gázszolgáltató, az MVM Áramszolgáltató és Borsodvíz 

felé.  

A támogatás évek óta csökkenő tendenciát mutat, mely jól példázza a családok életkörülményeinek 

és jövedelem viszonyainak javulását, 2021. évben 100-110 család számára volt biztosított. 
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e) eladósodottság 

 

Az eladósodottág terheinek csökkentése és a mélyszegénységbe süllyedés elkerülése érdekében 

helyi szociális rendeletben szabályozott települési támogatásokat biztosítunk. A 15 féle települési 

támogatás, leginkább a lakhatási célú települési támogatás segíti a szolgáltatások díjainak 

elmaradását csökkenését. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

Taktaharkány területén ez nem releváns. 

 

 

 

 

Települési támogatásban 

részesítettek száma

(pénzbeli és 

természetbeni)

(TS 136)

Egyéb önkormányzati 

támogatásban 

részesítettek száma

(TS 137)

Fő Fő

2016 625 * 366

2017 1812 * 794

2018 1752 * 413

2019 1727 * 398

2020 1659 * 362

2021 1362 * 369 *

Forrás: TeIR, KSH Tstar *Önkormányzat saját adat

Év

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 
 

 

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

megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb lehetőségei, 

lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi 

rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a 

jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. 

Az a terület szegregátum, ahol az alacsony státuszú lakosságnak a településrész teljes lakosságához 

viszonyított aránya legalább 50%. A nem rendszeres munkajövedelemmel és legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a 35%-ot és a terület népessége meghaladja 

az 50 főt. 

 

Taktaharkány Nagyközség képviselőtestülete a 2013-2018 HEP felülvizsgálata során 

szegregátumok meglétéről döntött.  

A döntés és az információk birtokában 3 nagy szegregátum van: 

- I. Kodály Zoltán utca, Alkotmány utca Kodály felé eső vége, Móricz Zsigmond utca, 

Kölcsey utca és Gyöngyvirág utca 2/3 része által határolt terület  

- II. Dankó Pista, Cigánytelep, Damjanich és Honvéd utca által határolt terület 

- III. Széchenyi utca Sós-ér híd utáni része 

A település peremrészein találhatók, a település közigazgatási központjától távol, gyalog, 

kerékpárral, autóval is megközelíthetőek 5 perc alatt. Az elmúlt évek során részben az 
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adósságkonszolidációból, Vis maior pályázatból, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázatokból a közutak újra lettek aszfaltozva, fásítás történt, a 2015. évi 

szennyvízberuházás során szennyvíz tisztító telep kialakítására került sor kb. 100 m-re a Damjanich-

Dankó teleprésztől. 

 A településen nagyon nagymértékű a belső vándorlás, leginkább a 2017. évtől a CSOK-nak 

köszönhetően, de a szegregátumokból kevesen vállalják a település központi részeire való költözést. 

Felerősödött a Széchenyi utca Sós-ér hí utáni részének elkülönülése, környezet-egészségügyi 

helyzetének romlása. 

 

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A szegregátumokban élőkről életkori megoszlás alapján elmondható, hogy magas a 18 év alattiak 

gyermekek száma,   

Az I. szegregátum rész, a Kodály Zoltán utca, Alkotmány utca Kodály felé eső vége, Móricz 

Zsigmond utca, Kölcsey utca és Gyöngyvirág utca 2/3 része által határolt terület jellemzői:  

146 lakásban kb. 365 a lakosság szám, de ez állandóan változik, gyakori a ki- és beköltözés, a nem 

hivatalos tartózkodási helyként történő ottélés. A kiskorúak száma kb. 170 fő. A gyermekek 60%-a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 60%- hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű. A település közigazgatási központja távol esik, ráadásul elválasztja egy 5 

sínpárral rendelkező vasútvonal. Egy nagy Coop ABC, egy dohánybolt, egy italbolt, egy kisebb 

magán vegyesbolt és az Óvoda Megyaszói úti épülete 4 csoporttal itt működik.  

Itt jórészt a 90-es években épült lakások találhatóak, melyben félkomfortosak vagy komfortosak.  

Magas az aktív korúak ellátásában részesülők és a közfoglalkoztatottak aránya.   

 

A II. szegregátum, a Dankó Pista, Cigánytelep, Damjanich és Honvéd utca által határolt terület 

jellemzői:  

Kb. 44 lakásban 264 fő él, ebből kb. 142 kiskorú gyermek. Itt is a nagy a fluktuáció és a belső 

vándorlás. A gyermekek 90%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 

90%- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Kb. 100 m távolságra van a szennyvíztisztító 

telep, a temető, az Általános iskola és a benzinkút, katolikus templom, 2 bolt, egy italbolt. Ez a régi 

cigánytelep, melynek elnevezése még mindig él az egyik utca elnevezésében. A sáros utak helyett 

2016-ban lett újraaszfaltozva Vis maior támogatásból a közút. A Honvéd utca vége a település 

Taktakenéz felé eső végén a Takta híd lábánál található 6 házból álló lakóterület. Vezetékes víz oda 

nincs bevezetve. Szennyvízbekötés ezért oda nem valósulhat meg. Ide esik közel a református 

templom, a Szociális Szolgáltató központ és a közfoglalkoztatási iroda. Mégis összetartozik a II. 

szegregátummal, mert a Damjanich utca vége belefut ebbe a területrészbe.  

Ehhez van úgymond közelebb a település közigazgatási központja a Művelődési ház, a Hivatal, 

Posta, Orvosi rendelők, védőnő, rendőrség, 2 kisebb bolt egy Privát ABC, egy italbolt.  
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Jórészt félkomfortos és komfort alatti lakások találhatóak, a közfoglalkoztatottak jó része ebből a 

településrészből áramlik a foglalkoztatásba. 

 

A III. szegregátum, Széchenyi utca Sós-ér híd utáni rész jellemzői: 

A település Tiszalúc felé eső vasútvonal melletti része, melyhez egy hídon, a Sárkányér hídján 

jutunk el, magas belvízkor el is zárja a településrészt. A Széchenyi utca szolgáltatások terén kieső, 

elhanyagolt terület, 300-400 m távolságra található egy magán vegyesbolt, közigazgatási központtól 

messze van. kb. 35-40 lakásban kb. 180 fő és ebből kb. 120 gyermek. A gyermekek 90%-a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 90%- hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű, jellemző erre a területrészre a családonkénti magas gyermeklétszám. 

Itt élnek a tanulásra kevésbé fogékony, legtöbbet hiányzó, korán gyermeket vállaló fiatalok. Magas 

az egy lakásra jutó lakók száma, s gyakori a probléma az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban.  

Alacsony presztízsű csoport, magas munkanélküliségi ráta. A többi szegregátumhoz képest évek óta 

romló tendenciát mutat minden területen. 

 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai. 

A korábban már gyakran említett CSOK és a település otthonteremtési és lakhatási célú települési 

támogatásai ellenére még jellemző a szegergátumok lakóinak helyhez kötöttsége. Inkább belső 

mozgások vannak, gyakori a szegregátumok közötti vándorlás, kicsi az igény a szegregáció 

megszüntetésére, az abból való kiválásra. Ipari jellegű tevékenység nem található a területeken, 

szinte egyedüli út a közfoglalkoztatás. Falusias jellegűek a területek, sok helyen erősen leromlott 

állagú ingatlanokkal. A szegregátumokban jelentős problémát jelent az utcaszámok 

rendezetlensége. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

 
 

Felnőttek és 

gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 107)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 106)

A házi 

gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok 

száma

(TS 108)

Gyógyszertárak és 

fiókgyógyszertárak 

száma

(TS 110)

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

(alanyi és normatív 

alapon kiadott) 

(TS 133)

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 135)

db db db db Fő Fő

2016 2 0 0 1 n.a. n.a.

2017 2 0 0 1 163 14,81

2018 2 0 0 1 201 12,61

2019 2 0 0 1 197 8,87

2020 2 0 0 1 176 11,22

2021 2 0 0 1 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás
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A lakosság az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz helyben a szakellátáshoz való hozzáférést a 10 

km- re található Szerencsen és a 25 km-re található nagyvárosban Miskolcon érhetik el. 

Az alapellátásba tartozó háziorvosi szolgáltatást, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskolaorvosi ellátást az Önkormányzat biztosítja. Külön 

gyermekorvos nincs, a háziorvosok biztosítják a gyermekek ellátását is, de a közeli településeken 

van állandó és igénybe vehető gyermekorvos Tiszalúcon és Szerencsen. Az ügyeleti ellátás 

Szerencsről történik. A fogorvosi ellátás a település teljes lakosságának szükségletét kielégíti. A két 

körzeti védőnő a háziorvosokkal és a területileg illetékes vezető védőnővel és nőgyógyászokkal 

együttműködve végzi munkáját. Emellett ellátják az iskolai és óvodai egészségügyi feladatokat is. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A népegészségügyi, gyermekkori szűrésekhez való hozzáférés a lakosság részére biztosított. 

Fogászati szűrést az iskolásoknak-óvodásoknak a fogorvos biztosít, az évenkénti kötelező 

tüdőszűrés részére helyet biztosítunk. Nőgyógyászati szűréseket (méhnyakrák) a védőnők 

szerveznek. 

 

b) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs intézkedések a nevelési-oktatási intézményekben valósulnak meg. 

 

c) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A települési Önkormányzat minden intézményében a törvényi előírásoknak megfelelően szervezi 

és működteti a közétkeztetést, biztosítja az érintett korosztályok számára az egészséges étrendet.  

Biztosítja a nevelési-oktatási napokon a bölcsődei 4x, az óvodai 3x, az iskolában a 3x, a bentlakásos 

idősotthonban a napi 3x, valamint a hétvégi étkeztetést. 
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2016. évtől folyamatosan ellátja először a nyári, továbbiakban a szünidei gyermekétkeztetést. 

Ezt a Szociális Szolgáltató Központ alá tartozó Konyha látja el 

 

d) sportprogramokhoz való hozzáférés 

  

Taktaharkány település Önkormányzata igyekszik gondoskodnia település minden korosztályának 

egészséges életfeltételeinek biztosításáról. 

Ehhez az önkormányzati tulajdonban lévő parkok, sportpálya, műfüves pálya, tornaterem, 

gumipálya, szabadidőpark, játszótér, óvodai tornaterem, óvodai sportpálya igénybevételét 

biztosítják napközben, délután, este, hétvégén és a szünidei időszakokban is.  

Újraindult a Sportegyesület futballcsapata, már feljutott megye II. osztályba, van utánpótlás és női 

futballcsapatunk is. A fejlesztésekhez igyekszik kihasználni a pályázati lehetőségeket, ennek 

köszönhető a Sportpálya füvesítése, locsolórendszerrel ellátása, az öltöző felújítása. 

 

e) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociális szolgáltatások keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül 

településünkön a lakosság létszáma alapján kötelesek vagyunk biztosítani 

- étkeztetést, 

-  házi segítségnyújtást, 

-  családsegítést, 

- nappali ellátást (Idősek Klubja) 

 

Mindezek mellett a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a napközbeni 

ellátást biztosítja. 

A TOP-4.2.1-16-O1-2017-00006 pályázat keretében a meglévő szociális és családsegítő épület 

átalakítása és felújítása történt a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének 

javítására. 

A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, egyéni igényekhez megfelelően biztosítják az 

ellátást. Napközbeni ellátásként biztosítjuk az óvodai, menza és a tanulószobai ellátást háromszori 

étkezéssel, 2016. évtől a bölcsődei ellátást. Önkormányzatunk a családok terheinek enyhítésére a 

térítési díj fizetésére kötelezett családok gyermekinek is ingyenesen biztosítja a gyermekétkeztetést. 

Az igénybevételhez pedig kihasználva a pályázati lehetőségeket, ezért a Szivárvány Óvoda Iskola 

utcai telephelyén új óvodaépület készült, önálló bölcsődei csoporttal és tornateremmel. 

Pályázatot nyújtottunk be a megyaszói úti Óvoda bölcsődei részleggel történő bővítésére. 

2019. évtől működik a Bentlakásos Idősek Otthona 18 férőhellyel.   

 

f) drogprevenciós szolgáltatások; 

Az iskolai oktató munka folyamán a rendőrség bevonásával a DADA program zajlik. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

A szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor nem sérül településünkön az egyenlő 

bánásmód követelménye. 
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g) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

A szociális és egészségügyi szolgáltatások rendszerén belül pozitív diszkrimináció érvényesül az 

egészségügyi és higiénés helyzet javítása érdekében tetűirtó szer biztosítása, az egészségügyi 

nőgyógyászati védőeszköz (spirál) beszerzésében – felhelyezésében, a szociális tüzelő 

támogatásban részesítettek tekintetében. 2021. évtől működik a Biztos Kezdet Gyermekház. 

 

Az Önkormányzat 2020. évtől népkonyhai étkezést biztosít az arra rászoruló vagy igénybe vevő 

lakosoknak. Az igénybevétellel kapcsolatban hozzávetőleges adat áll rendelkezésre, napi szinten 

kb. 70-80 adag kerül kiadásra. 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 55 783 

2020 77 161 

2021 73 439 

2022 70 939 

Forrás: Önkormányzati adat 

  

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

 

0

50 000

100 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Népkonyhán kiosztott  
ételadagok száma (db)

Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 

köznevelési 

intézmények száma 

(intézmény székhelye 

szerint) (TS 102)

Sportcsarnok, 

sportpálya léte

(TS 103)

A települési 

könyvtárak 

kikölcsönzött 

egységeinek száma

(TS 104)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 105)

db van/nincs db db

2 igen 4 435 1

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019)
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Településünkön a közösségi élet nagy részének a Művelődési Ház, a Könyvtár által szervezett 

programok és a Szabadidő Park biztosít helyet. A Könyvtár lehetőséget ad az internetezésre, a helyi 

Varrószakkör találkozóinak helyet ad. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár  Könyvtári, 

Információs és Közösségi Helyeként híres emberek, orvosok, újságírók, stb. előadásait hozta helybe 

a Művelődési Házba. Csatlakoztunk a Zempléni Fesztivál hangverseny helyszíneihez. Az Ezüst 

Nyár és a Szépkorúak Klubja találkozói és rendezvényei is a Művelődési Házban vannak, de a 

Művelődési Házban van a „Csillag születik” tehetséggondozó verseny, a Mindenki Karácsonya stb. 

Helyet ad kiállításoknak, az Idősek napjának, az állami és helyi ünnepségeknek stb.  

A Szabadidőparkban tartjuk a majálist, a Községi Sportpályán Lecsófesztivált, a Falunapot, az 

önkormányzat által szervezett egyéb rendezvényeket. Időközben 2017-ben lett felújítva a Tájház, 

amit bekapcsoltunk a település egyéb rendezvényeinek helyszínei közé. Itt vannak a kézműves 

foglalkozások, rajzverseny, Múzeumok Éjszakája, de a helyi érintettségű Ciráda zenekar 

klipforgatása is zajlott stb.  

Felnőtt Képzési Központ épületével rendelkezünk, amely oktatásoknak, képzéseknek ad helyet. 

Időközben a működő Biztos Kezdet gyermekház szintén helyet ad a kisgyermekes családok 

rendezvényeinek. 

Az Ó-harangod partjára új szabadidőpark létesítése van tervbe véve, a településen több játszótér 

létesítésére nyertünk pályázatot Honvéd utca, Rákóczi utca helyszíneken. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A településen etnikai konfliktusok nincsenek, inkább saját kultúrájukon belül egymással rivalizáló 

családok konfliktusai a jellemzőek. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

A Szociális Szolgáltató Központ részt vesz ruhaadomány, „Minden gyerek lakjon jól” alapítvány 

vetőmagosztásánál, közvetítünk és helyet adunk a Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

élelmiszercsomagjainak osztásnál. Saját település magánjellegű ruha és gyógyászati segédeszközök 

adományaiban, elhunyt személyek hagyatékában közvetítőszerepet tölt be. 

 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 

megőrzésének lehetőségei; 

A roma nemzetiségi kultúra megnyilvánulásai közé tartozik a környékbeli Roma Vers és 

Prózamondó versenyeken való részvétel, helyi születésű Bóni György verses kötetének 

megjelenése. 

 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

A váratlan súlyos betegséget vagy krízishelyzetet elszenvedő családok (viharkár, baleset, 

haláleset) esetén a mélyszegénységben élők javára a település lakosai is összefognak 

alkalmanként. Az idősebb korosztály két külön csoportot szervezett kulturális időtöltésre. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön működik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mellyel a települési Önkormányzat 

együttműködési megállapodást kötött. Tevékenyen részt vesznek a település döntéseiben, 

programjainak szervezésében, a hátrányos helyzetű családok segítésében. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

Szegregáció Tanoda-program,  

                      - Romalányok korai fejlesztése 
                  -Etikai és hitoktatás fenntartása 

Nem megfelelő higiénés helyzet a családoknál - Felvilágosító előadások szervezése 

- Mosógép-centrifuga ingyenes használat 

biztosítása 

- Szociális kölcsön a környezet rendbetételére 

Anyagi probléma -kultúra esélytelensége 

 

- Lázár Ervin program folytatása 

-  Könyvtári programok folytatása 

- Tájház bevonása  

- Kézműves foglalkozások kis 

célközönséggel 

Szolgáltatások elérhetetlensége -szégyen - Levinni közéjük a szegregátumba 

Fertőző betegségek – gócpont?  - önkormányzati támogatások célzottan 

- védőoltások elérhetősége 

 

Egyedül élő, életvezetésre képtelen férfiak  - Lakhatás, tisztálkodás, mosás, alvás, 

ügyintézés biztosítása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek  

A táblázat egyértelműen mutatja, hogy településünk lakónépessége jelenleg növekvő tendenciát 

mutat, a születések száma kompenzálni tudja a magas halálozási adatokat, ugyanakkor a 

beköltöző családok is gyermekekkel érkeznek, vonzóvá vált a település. 

 . 

 

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete; 

 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 003)

Férfiak

(TS 005)

Nők

(TS 007)

Fő Fő Fő % %

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 776 1 829 3605 49,26% 50,74%

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 167

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya TS 013) 363 310 673 10,07% 8,60%

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya TS 017) 76 59 135 2,11% 1,64%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4,63%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú táblázatból)

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

(TS 116)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma  (TS 115)

Fő Fő

2016 23 120

2017 21 118

2018 12 n.a.

2019 7 103

2020 13 102

2021 16 94

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Év

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvény szabályozza a 

védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúakkal kapcsolat feladat- és hatásköröket. A Jegyző 

kötelezettsége ezek nyilvántartása, melyek 2013. évtől a Járási Hivatal hatáskörébe kerültek.  

A településen a tevékenység az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód szerint működik. A 

Képviselőtestület minden évben átfogó értékelést fogad el a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról. 

A családok foglalkoztatottságának növelése, a CSOK bevezetésével rendeződött lakáskörülmények 

és a szociális és gyermekjóléti munka hatékonysága a településen kedvező eredményeket mutat. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111)

Fő

2016 n.a.

2017 423

2018 416

2019 403

2020 355

2021 392

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek 
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma az évek alatt folyamatosan 

csökkent, csak a tavalyi év jelentett visszalépést ebben a tekintetben, de ez magyarázható a COVID-

19 következtében kialakult társadalmi és gazdasági nehézségekkel. Ugyanakkor a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetűek száma aránya köztük drasztikusan csökkent.   

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente 2 alkalommal 6.000 Ft értékű 

készpénz támogatást kapnak, melyet 2017. augusztustól a hátrányos helyzetű gyermeket nevelők 

esetében 500 Ft plusz támogatást jelent. 

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

 

 

 

 

Az árvaellátásban részesülők körülményeiről nincs adat, sem a jogosultságok módjáról, mivel a 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a törvény értelmében munkaviszonyhoz egyes esetekben 

méltányossághoz köti. 

Árvaellátásban részesülő 

férfiak száma (fő)

(TS 065) 

Árvaellátásban részesülő 

nők száma (fő)

(TS 066)

Árvaellátásban

 részesülők 

összesen

Fő Fő Fő

2016 17 20 37

2017 20 20 40

2018 20 19 39

2019 16 16 32

2020 17 15 32

2021 n.a. n.a. -

Év

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás
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Az ingyenes önkormányzati gyermekétkeztetést kiegészíti a nyári napközis táborok étkezési 

költségeinek teljes átvállalása. Hosszú évek óta a tanév elején tanévkezdési célú települési 

támogatásban részesülnek anyagi helyzetüktől függetlenül a középiskolai és felsőfokú nappali 

tagozatos tanulmányokat végző gyermekek szülei. A Kormány által bevezetett ingyenes tankönyv 

előtt 2016. évig a helyi Általános iskola tanulóinak ingyen, saját költsége terhére biztosította 

Önkormányzatunk a tankönyvet.  

Településünkön folyamatos a BURSA ösztöndíjasok 5.000 Ft/hó támogatása 25-35 fő közötti 

létszámmal, ahol jelentős a B típusú, azaz jelenleg felsőfokú oktatásban tanulók száma.  

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

 

 

 

Az óvodai étkeztetés az 1997. évi XXXI. tv. 21/B § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, a családjában 3 gyermeket nevelő, a tartós beteg gyermek, a 

gyámhatóság által nevelésbe vett gyermek, valamint a nettó jövedelem nem éri el a nettó 

minimálbér 130 % -át fejenként. 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-8. 

évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

Fő Fő Fő Fő Fő Fő

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2017 160 n.a. n.a. 264 n.a. 263

2018 154 n.a. n.a. 259 n.a. 312

2019 139 n.a. n.a. 276 n.a. 290

2020 142 63 n.a. 285 n.a. 204

2021 7 74 n.a. 273 n.a. 213

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)
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A településen lakó gyermeket nevelő családokat a helyi szociális rendeletben szabályozott módon 

gyermekétkeztetési célú települési támogatásban részesíti, mely teljes ingyenes étkezést biztosít 

valamennyi gyermeknek az oktatási-nevelési intézményekben. 

 

e)  magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

Taktaharkány tekintetében nem releváns adat. Az ukrán-orosz háború kitörését követően ide is 

kerültek elszállásolásra menekült családok gyermekekkel, de csak átmenetileg maradtak itt, iskolai 

oktatásuk online oktatás keretében saját iskolájukból zajlott.  

 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Taktaharkány tekintetében nem releváns adat. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

 
 

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

megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb lehetőségei, 

lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

 

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-egy településen belül a különböző társadalmi 

rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A szegregáció együtt jár a 

jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges egyenlőtlenségeivel. 

Az a terület szegregátum, ahol az alacsony státuszú lakosságnak a településrész teljes lakosságához 

viszonyított aránya legalább 50%. A nem rendszeres munkajövedelemmel és legfeljebb általános 
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iskolai végzettséggel rendelkezők aránya meghaladja a 35%-ot és a terület népessége meghaladja 

az 50 főt. 

 

Taktaharkány Nagyközség képviselőtestülete a 2013-2018 HEP felülvizsgálata során 

szegregátumok meglétéről döntött.  

A döntés és az információk birtokában 3 nagy szegregátum van: 

- I. Kodály Zoltán utca, Alkotmány utca Kodály felé eső vége, Móricz Zsigmond utca, 

Kölcsey utca és Gyöngyvirág utca 2/3 része által határolt terület  

- II. Dankó Pista, Cigánytelep, Damjanich és Honvéd utca által határolt terület 

- III. Széchenyi utca Sós-ér híd utáni része 

A település peremrészein találhatók, a település közigazgatási központjától távol, gyalog, 

kerékpárral, autóval is megközelíthetőek 5 perc alatt. Az elmúlt évek során részben az 

adósságkonszolidációból, Vis maior pályázatból, önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázatokból a közutak újra lettek aszfaltozva, fásítás történt, a 2015. évi 

szennyvízberuházás során szennyvíz tisztító telep kialakítására került sor kb. 100 m-re a Damjanich-

Dankó teleprésztől. 

 A településen nagyon nagymértékű a belső vándorlás, leginkább a 2017. évtől a CSOK-nak 

köszönhetően, de a szegregátumokból kevesen vállalják a település központi részeire való költözést. 

Felerősödött a Széchenyi utca Sós-ér hí utáni részének elkülönülése, környezet-egészségügyi 

helyzetének romlása. 

 

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

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

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A szegregátumokban élőkről életkori megoszlás alapján elmondható, hogy magas a 18 év alattiak 

gyermekek száma,   

Az I. szegregátum rész, a Kodály Zoltán utca, Alkotmány utca Kodály felé eső vége, Móricz 

Zsigmond utca, Kölcsey utca és Gyöngyvirág utca 2/3 része által határolt terület jellemzői:  

146 lakásban kb. 365 a lakosság szám, de ez állandóan változik, gyakori a ki- és beköltözés, a nem 

hivatalos tartózkodási helyként történő ottélés. A kiskorúak száma kb. 170 fő. A gyermekek 60%-a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 60%- hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű. A település közigazgatási központja távol esik, ráadásul elválasztja egy 5 

sínpárral rendelkező vasútvonal. Egy nagy Coop ABC, egy dohánybolt, egy italbolt, egy kisebb 

magán vegyesbolt és az Óvoda Megyaszói úti épülete 4 csoporttal itt működik.  

Itt jórészt a 90-es években épült lakások találhatóak, melyben félkomfortosak vagy komfortosak.  

Magas az aktív korúak ellátásában részesülők és a közfoglalkoztatottak aránya.   

 

A II. szegregátum, a Dankó Pista, Cigánytelep, Damjanich és Honvéd utca által határolt terület 

jellemzői:  

Kb. 44 lakásban 264 fő él, ebből kb. 142 kiskorú gyermek. Itt is a nagy a fluktuáció és a belső 

vándorlás. A gyermekek 90%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 

90%- hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Kb. 100 m távolságra van a szennyvíztisztító 

telep, a temető, az Általános iskola és a benzinkút, katolikus templom, 2 bolt, egy italbolt. Ez a régi 

cigánytelep, melynek elnevezése még mindig él az egyik utca elnevezésében. A sáros utak helyett 

2016-ban lett újraaszfaltozva Vis maior támogatásból a közút. A Honvéd utca vége a település 
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Taktakenéz felé eső végén a Takta híd lábánál található 6 házból álló lakóterület. Vezetékes víz oda 

nincs bevezetve. Szennyvízbekötés ezért oda nem valósulhat meg. Ide esik közel a református 

templom, a Szociális Szolgáltató központ és a közfoglalkoztatási iroda. Mégis összetartozik a II. 

szegregátummal, mert a Damjanich utca vége belefut ebbe a területrészbe.  

Ehhez van úgymond közelebb a település közigazgatási központja a Művelődési ház, a Hivatal, 

Posta, Orvosi rendelők, védőnő, rendőrség, 2 kisebb bolt egy Privát ABC, egy italbolt.  

Jórészt félkomfortos és komfort alatti lakások találhatóak, a közfoglalkoztatottak jó része ebből a 

településrészből áramlik a foglalkoztatásba. 

 

A III. szegregátum, Széchenyi utca Sós-ér híd utáni rész jellemzői: 

A település Tiszalúc felé eső vasútvonal melletti része, melyhez egy hídon, a Sárkányér hídján 

jutunk el, magas belvízkor el is zárja a településrészt. A Széchenyi utca szolgáltatások terén kieső, 

elhanyagolt terület, 300-400 m távolságra található egy magán vegyesbolt, közigazgatási központtól 

messze van. kb. 35-40 lakásban kb. 180 fő és ebből kb. 120 gyermek. A gyermekek 90%-a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, kb. ezek 90%- hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű, jellemző erre a területrészre a családonkénti magas gyermeklétszám. 

Itt élnek a tanulásra kevésbé fogékony, legtöbbet hiányzó, korán gyermeket vállaló fiatalok. Magas 

az egy lakásra jutó lakók száma, s gyakori a probléma az elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban.  

Alacsony presztízsű csoport, magas munkanélküliségi ráta. A többi szegregátumhoz képest évek óta 

romló tendenciát mutat minden területen. 

 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai. 

A korábban már gyakran említett CSOK és a település otthonteremtési és lakhatási célú települési 

támogatásai ellenére még jellemző a szegergátumok lakóinak helyhez kötöttsége. Inkább belső 

mozgások vannak, gyakori a szegregátumok közötti vándorlás, kicsi az igény a szegregáció 

megszüntetésére, az abból való kiválásra. Ipari jellegű tevékenység nem található a területeken, 

szinte egyedüli út a közfoglalkoztatás. Falusias jellegűek a területek, sok helyen erősen leromlott 

állagú ingatlanokkal. A szegregátumokban jelentős problémát jelent az utcaszámok 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

 
 

A Védőnői szolgálat Taktaharkány illetékességi területén 2 főállású védőnő alkalmazásával 

működik, akik két körzetben látják el feladataikat. Nem csak a csecsemő és kisgyermekgondozást, 

a várandósok tanácsadását, de az iskolai egészségügyi feladatokat is ellátják.  

Céljuk a gyermek fejlődésének magzati kortól kezdődő figyelemmel kísérése, egészséges 

fejlődésének figyelemmel kísérése. A jelzőrendszer tagjaként hatékony segítséget nyújt a megelőző 

prevenciós tevékenyégben a körülmények megváltoztatására, a Gyermekjóléti szolgálattal való 

együttműködés keretében. A Magyar Falu Program keretében HOR/2020 orvosi rendelők 

fejlesztése pályázat során új védőnői szolgálati épület kialakítása történt. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Önálló gyermekorvosi praxis településünkön nem működik, a gyermekek egészségügyi ellátását a 

2 felnőtt háziorvos biztosítja, de a közeli települések gyermekorvosai látnak el taktaharkányi 

gyermekeket igény szerint. Betöltetlen praxis nincs a településen. Két háziorvos az önkormányzattal 

kötött szerződés alapján vállalkozás formában biztosítja az ellátást. A háziorvosok életkora, 

nyugdíjba vonulása ellátási problémákat vet fel a közeljövőben. A fogorvosi alapellátás szintén 

biztosított, egy fogszakorvos látja el a feladatot és végzi az iskolafogászattal kapcsolatos teendőket 

 

 . 

 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 109)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

db Fő Fő

2016 2 n.a. 397,00

2017 2 n.a. 389,00

2018 2 n.a. -

2019 2 n.a. -

2020 2 n.a. 0,00

2021 2 n.a. 0,00

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Év

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott gyerekek 
száma  

db db db Fő Fő 

2016 2 0 0 n.a. n.a. 

2017 2 0 0 n.a. n.a. 

2018 2 0 0 n.a. n.a. 

2019 2 0 0 n.a. n.a. 

2020 2 0 0 n.a. n.a. 

2021 2 0 0 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A 0-7 éves korosztály ellátása helyben biztosított alapellátásban, a fogyatékos gyermek legfeljebb 

nyolc éves koráig fejlődését biztosító gondozásában vagy fejlesztő foglalkozásban vehet részt. Az 

egészségügyi szűrések és ellátások a védőnői hálózaton keresztül történnek. 

 

d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások; 

 

A Gyvt-ben előírt gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves gyermekek érdekeit védő speciális 

szolgáltatás. A szociális munka módszereivel és eszközeivel biztosítja a gyermek testi, lelki, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a kialakult veszélyhelyzet 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Tevékenységét 

összehangolja az oktatási és nevelési intézményekkel és a jelzőrendszer tagjaival. Szervezési, 

gondozási és szolgáltatási feladatokat lát el. A tárgyi és személyi feltételek biztosítottak. 

Településünkön működik a Biztos Kezdet Gyermekház, melynek létrehozása az EFOP-2.1.2-16-

2019-00150 elnyert pályázat során történt. További működtetése az EFOP-1.4.3-16-2017-00170 

pályázat támogatása során történik. Célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek 

egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői 

kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott 

társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatást a gyermek 

születésétől kezdve a kötelező óvodai nevelésének megkezdéséig, de legkésőbb annak az évnek 

augusztus 31-ig veheti igénybe a család, amelyen harmadik életévét betölti. 
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A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a 

család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttműködik különösen a család- és 

gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az 

óvodával, a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes családok számára szolgáltatást 

nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer egyéb tagjaival. 

Az intézmény biztosítja a felnőttek és gyerekek fogadására alkalmas fogadóhelyiséget, játszószobát, 

csoportszobát, illetve a személyes higiéné biztosításának elősegítése érdekében a mosógéppel 

felszerelt fürdőszobát. A szolgáltatást igénybe vevők használhatják a gyerekház teakonyháját is, 

valamint az internet használat is elérhető számukra. A gyerekek a játszószobában pihenhetnek, 

alhatnak is. 

 

d) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

Taktaharkány településen 2019. október 1. napjával indult meg a bölcsődei csoport működése, 

amely a 2014-2018 időintervallumra tervezett HEP egyik nagy célkitűzése volt. 

Az ellátások biztosítása érdekében az Önkormányzat és intézményei az alábbi pályázatokat nyerte 

meg: Az iskola részt vett az EFOP-1.87.5-17-2017-00348 Menő Menzák pályázaton, az Iskolatej 

pályázaton, a TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00046 óvoda korszerűsítése és bölcsőde kialakítása.  

 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 12 12 

2020 12 12 

2021 12 12 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
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4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahel

yi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahel
yi 

bölcsődéb
e beírt 

gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelye
k száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 127) 

Mini 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 124) 

Bölcsődéb
e (összes) 

beírt 
gyermeke
k száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2022 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar      
 

 

e) gyermekvédelem; 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint 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 és a törvényben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. A rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 
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A településen a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat egy családgondozó és egy segítő közreműködésével. 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások helyben nem állnak rendelkezésre, ezek 

biztosítása állami feladat. A helyben lévő szociális ellátó rendszer tagjai közvetítő szerepet 

játszanak. Az ő közreműködésükkel kerülhetnek anyák szállására, krízis otthonba, szükség esetén 

kórházi vagy egyéb intézményi ellátásra. 

  egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 

A gyermekek részére az oktatási, nevelési intézményeken kívüli szabadidős tevékenységek, 

programok többsége többnyire kötetlen, szabadon választható, kreatív foglalkozások. A tanév során 

és a szünidőben az intézmények szervezésében zajló ilyen jellegű tevékenységeket 100 %-ban 

támogatja az Önkormányzat saját költségvetése terhére. Ilyen pl. a nyári napközis táborok, ovis 

úszótábor, református hittan tábor stb. 2020. novemberétől ezek a szolgáltatások csak minimális 

szinten működtek vagy egyáltalán nem a pandémia miatt. Az előző HEP vállalásai, pályázatai között 

szereplő a Magyar Falu Program OUF/2019 a Megyaszói úti Óvoda udvar bővítése és a fedett Ovi 

sportpálya kialakítása, a Művelődési Ház átalakítása és felújítása a Magyar Falu program keretében, 

a Nemzeti Szabadidős- egészség Sportpark Program keretében Sportpark kialakítása, a VP4-8.5.2-

2017 pályázat során erdei pihenőhely kialakítása,  Magyar Falu Program OJF/2020-FCA-KP-1-

2020/1-001417 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése, kialakítása a Sporttelepen, a 

KLIK közreműködésével iskola felújítása és tornacsarnok építése, Játszótér építése a főutcán. 

g) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

 A szünidei gyermekétkeztetésekben 200-300 gyermek kap étkezést az oktatási-nevelési 

szünnapokon. A Gyvt. 41.§ értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő 

gyermekek életkorának megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek 

szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 

képzésben való részvételt elősegítő programban való részvételük, betegség vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ezt a Szociális Szolgáltató Központ alá tartozó 

Konyha biztosítja. Az ellátás megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (39 

bekezdés azon követelményének, mely szerint a közétkeztetésben az élettani szükségleteknek 

megfelelő minőségű és mennyiségű és tápértékű étkezés előírásainak. Továbbiakban az 

intézményekben elérhető az lehetőség, hogy az arra jogosultak igénybe vegyék az ingyenes, illetve 

az állam és az Önkormányzat által biztosított kedvezményes étkeztetést. 2021-2022 években a 

Napközis Tálalókonyha felújítása, átalakítása korszerű étkeztetés biztosítását teszi lehetővé. Óvodatej 

és iskolatej nyertes pályázatok az elmúlt években, a  napköziotthonos tábor étkeztetése szintén 

pályázat segítségével szerveződött. 

h) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 

programok; 

A programok szervezésében nem szenvednek hátrányt a hátrányos helyzetű és eltérő kultúrájú 

gyermekek. A szervezésnél esetlegesen pozitív diszkrimináció elve érvényesülhet. 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor; 

Településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye. 
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j) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 

keretein belül. 

Pozitív diszkrimináció érvényesül a Szociális Szolgáltató Központ azon tevékenységeiben, ahol 

adományok, eszközök közvetítésében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

családok előnyben részesülnek. A települési támogatások közül a lakhatási célú települési 

támogatás, a közgyógyellátási célú, a jövedelempótlási célú, a megváltozott munkaképességűek 

települési támogatása sorolható kompenzáló juttatásként. Az egyéb hátrányok kompenzálására 

kezdte meg működését a Tanyagondnoki szolgáltatás a rászorulók egészségügyi és szociális 

ellátórendszerbe jutására. 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00051 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a szerencsi 

járásban pályázat során a főiskolai egyetemi tanulmányokat végző diákoknak lehetősége nyílt 5 

féléven keresztül ösztöndíj igénylésére. 

 

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, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra 

való eljutás módja, lehetőségei; 

 

4.4. a) 1.számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek 

Év 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 
092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 
093) 

Fő Fő % 

2016 123 83 67,48 

2017 154 103 66,88 

2018 161 90 55,90 

2019 154 90 55,70 

2020 139 91 64,58 

2021 137 70 52,16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai 
tanulók  

Év 

Általános 
iskolai 

tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

 általános iskolai tanulók 
száma  (gyógypedagógiai 

oktatással együtt)  
(TS 094) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  
tanulók aránya az 

általános iskolai tanulókon 
belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2016 297 164 61,19 

2017 294 153 57,95 

2018 260 148 55,22 

2019 298 72 27,80 

2020 278 54 19,57 

2021 273 74 27,10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi 
adatgyűjtés  

    

     

    

4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított 
hátrányos helyzetű 

gyermekek és 
nagykorúvá vált 

gyermekek száma (TS 
114) 

Megállapított halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és 
nagykorúvá vált gyermekek száma 

(TS 113) 

fő fő 

2016 163 207 

2017 199 180 

2018 161 198 

2019 156 194 

2020 141 172 

2021 186 168 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos 
és 

halmozott
an 

hátrányos 
helyzetű 
gimnáziu

mi 
tanulók 

száma  (TS 
096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
tanulók 
aránya a 

gimnáziumi 
tanulókon 
belül (TS 

097) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 

iskolai tanulók száma 
a nappali oktatásban 

(TS 098) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakközépiskolai 
tanulók 

és hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő 
iskolai tanulók 

aránya a tanulók 
számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos 
és 

halmozotta
n hátrányos 

helyzetű 
szakgimnázi
umi tanulók 

száma   
(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2017 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2018 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2019 0 n.a. 0 n.a. 0 n.a. 

2020 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

       
 

 



 51 

A település saját alsó-felső tagozattal rendelkező általános iskolával és 2 feladatellátási helyen 

létesült bölcsődei férőhellyel működő óvodával rendelkezik. Az óvodába járó gyermekek száma 

2012. évtől folyamatosan emelkedik, ezt igazolja a születések számának emelkedése. Az óvoda 2 

feladat-ellátási helyen működik összesen 6 csoporttal, 2019. évtől 12 fő bölcsődei férőhellyel. Az 

óvoda személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, igazodva a település lakosságának igényeihez és a 

dolgozó szülők munkarendjéhez. Új fejlesztések történtek a tárgyi és a működési feltételek 

tekintetében, sikeres pályázattal óvodai ovis sportpálya és az Iskola úti épület átépítésével, a 

bölcsődei részleg megépítésével. Nyertes pályázat alapján 2023. évben megkezdődik a Megyaszói 

úti óvoda bölcsődei résszel történő bővítése. 

Saját gyógypedagógussal az óvoda nem rendelkezik, a szerencsi Gyógypedagógiai Szakszolgálat 

biztosítja és a megyei intézmény a szükséges vizsgálatokat és utazó szakemberrel pl. a logopédiai 

ellátást.Az oktatási-nevelési intézményekben az eltelt évek alatt folyamatos csökkenést mutat a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.  A csökkenés inkább a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében jelentős, mert a lakások komfortfokozatainak 

emelkedése, a munkába kerülés, valamint a felnövő nemzedékek időközben megszerzett iskolai 

végzettségének javulása mind-mind csökkentő tényező. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
 

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

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 
2 

Hány településről járnak be a gyermekek 
(db) 

1 

Óvodai férőhelyek száma (fő) 165 

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 

6 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-
ig): 

6.30 16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap) 0 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 13 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok 
száma 

12 1 

Gyógypedagógusok létszáma 0 1 

Dajka/gondozónő 6 0 

Kisegítő személyzet 4 2 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatgyűjtés  
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai   

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma - 

gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt (TS 

085)  

Óvodai 
férőhelyek 

száma 
(gyógypeda

gógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátás

i helyek 
száma 

(gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 088) 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

(gyógypeda
gógiai 

neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Egy óvodai 
gyermekcsoportra 
 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

 

fő                db db db fő fő 
 

2016 153 5 130 2 123 25  
2017 183 6 100 2 154 26  

2018 184 6 164 2 161 27 
 

2019 186 6 165 2 154 26 
 

2020 192 6 165 2 139 23 
 

2021 176 n.a. 165 2 137 22 
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
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Az iskola megfelelő szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel biztosítja az 1-8 évfolyamon történő 

oktatást. Az iskolában gyógypedagógiai végzettségű pedagógus áll rendelkezésre. Az óvodában és 

az iskolában is a Nevelési Tanácsadó pszichológusai végzik a vizsgálatot, logopédus is jár ki hetente 

egy alkalommal. Az óvodában két épületben 13 óvodapedagógus, 6 dajka, 4 kisegítő foglalkoztatott 

végzi a nevelő, gondozó munkát. Az iskolában 27 fő szakképzett pedagógus, 3 pedagógiai 

asszisztens és 6 technikai dolgozó + a háttér személyzet dolgozik. Az iskola a Klebelsberg Központ 

Szerencsi Tankerületi központjához tartozik, ő az intézményfenntartó és a munkáltató. 

 A Nkntv. 47.§-a alapján a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az 

óvodának, iskolának. Ezen gyermekek oktatása részben vagy egészben együtt történik a többi 

tanulóval. Településünkön az SNI gyermekekkel való együttnevelésnek, oktatásnak a feltételei 

adottak. Integrált oktatás keretében fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus foglalkozik a 

tanulókkal. Az általános iskolába járó gyermekek száma csökken, de a közeljövőben vélhetően 

emelkedni fog, mert 3-6 éves korosztály tekintetében emelkedett a gyermeklétszám, s ezek a 

következő években kerülnek fel az általános iskolába.  

Magas a tanulószoba foglalkozást és az ehhez tartozó étkeztetést igénybe vevők száma.               Az 

Önkormányzat által biztosított ingyenes étkezés is oka lehet a nagy létszámú igénybevételnek.  

Egy integrált osztályban történik a sajátos nevelési igényű és nehézséggel küzdő gyermekek 

oktatása. 

 

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

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) (TS 

082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 

084) 

db db fő % 

2016 17 1 15,76 0,00 

2017 15 1 17,60 0,00 

2018 16 1 16,75 0,00 

2019 15 1 17,27 0,00 

2020 16 1 17,25 0,90 

2021 13 1 16,12 1,80 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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b) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 

 

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg, az oktatással, képzéssel kapcsolatban, 

így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi 

kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek megállapítása, és a követelménytámasztás, a 

teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés a kollégiumi elhelyezés és ellátás, a 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, pályaválasztási tanácsadáshoz 

hozzáférés és az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  

Településünkön szegregációra utaló jelenséget nem tapasztaltunk. 

 

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

mutatkozó eltérések; 

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

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a nappali oktatásban (TS 083) 

Fő 

2016 32 

2017 29 

2018 27 

2019 36 

2020 25 

2021 22 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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       A településen egy általános iskola működik. A kompetenciamérés eredményei gyengébbek az 

átlagostól, tanulóink azonban kiemelkedő helyezéseket érnek el területi, járási, megyei és országos 

versenyeken. Az oktatás színvonala megfelelő. 

 

d) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

  

A hátrányos és halmozotton hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatban 

pozitív diszkrimináció jelentkezik a szakkörökbe, külön foglalkozásokba való bejutásnál, ahol 

előnyt élveznek, ezek célja, hogy az egyéni átlagok emelkedjenek. Az iskolában működik a Macika 

és az Útravaló pályázat és az Erzsébet táborok lehetősége.  

Különböző felzárkóztató programokat, felvilágosító jellegű órákat tartanak. 

 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma 

(TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. 218 334 

2017 n.a. n.a. 138 334 

2018 n.a. n.a. 116 327 

2019 6 n.a. 120 322 

2020 14 n.a. 111 280 

2021 18 n.a. 50 299 

 
 
 
 
 
 ,  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

megnövekedett bölcsőde iránti igény új bölcsőde építése 

telefon és digitális környezeti ártalmak 

elszigetelődés 

kézműves és egyéb szabadidős tevékenység, 

csoportos foglalkozások bővítése, kiterjesztése 

tér biztosítása 

Szabadidőpark, játszóterek Tájház bevonása,  

települési közösségi terek kihasználása 

megemelkedő fertőző betegségek ingyenes vagy támogatott védőoltások 

korai gyermekvállalás, iskolai kimaradás felvilágosító tevékenység, óvszerautomata 

kihelyezése 

anyagi probléma, esélytelenség Lázár Ervin könyvtári s egyéb táborok, 

programok kis célcsoportban  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

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

Év  

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

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 9,22 7,83 8,53% 

2017 10,68 9,61 10,15% 

2018 9,31 7,19 8,25% 

2019 10,22 8,51 9,37% 

2020 12,91 9,44 11,18% 

2021 11,62 8,7 10,16% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A lakónépesség munkavállalási korú számának emelkedése okozza a munkanélküliek számának 

növekedését is. A női foglalkoztatottak aránya az elmúlt években ugyan csökkent, mely ez részben 

köszönhető a családtámogatási rendszer változásainak, mely a gyermekvállalást helyezte előtérbe, 

ugyanakkor lehetőséget ad a gyermek melletti munkavállalásra, a gyermekek után járó támogatások 

melletti munkavállalás, valamint a dolgozó anyákat segítő intézmények bevonására, lásd bölcsőde. 

Ez a létrehozás után ismételten a férőhelyek bővítésben mutatkozik meg, melyet sikeres pályázattal 

településünk rövidesen megvalósít. Ugyanakkor a női foglalkoztatásra ad lehetőséget az elnyert 

Hűtőház pályázat, melynek beindítására női munkaerő is alkalmazható. 
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5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 
(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 
058) 

 
% %  

2016 42,79 47,19  

2017 37,55 42,39  

2018 45,18 35,96  

2019 45,25 41  

2020 50,38 36,84  

2021 58,23 40,58  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

   
 

 

    

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Mindezeket támasztja alá a két fenti táblázat, ugyanakkor a település igyekszik az anyagi problémák 

enyhítésére emelt közfoglalkoztatási létszámmal, kiemelten lehetőséget biztosítva a nők számára 

kitalált pl. kertészeti, növénytermesztési munkákkal lehetőséget biztosítani a munkavállalásra, a 

hasznosság érzésének növelésére.  

Nyilván az elmúlt évek pandémiás helyzete miatt a foglalkoztatás is átalakult, a képzések száma is 

csökkent, a támogatások módja is megváltozott. 

A település több pályázat megvalósításában alkalmazta a közfoglalkoztatás résztvevőit, ilyen volt a 

Magyar Falu Program keretében az MFP-FVT/2020 a köztemető kerítésének felújítása, kapu 

cseréje, Vasútállomás környezetének és kerítésének felújítása .  
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5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2016 208 23 

2017 245 31 

2018 197 20 

2019 221 29 

2020 264 37 

2021 237 25 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   
 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Az indított képzésekről a Foglalkoztatási Osztály vezet nyilvántartást, mely adatok számunkra nem 

ismertek. Az Önkormányzat korábban tisztaságtechnológiai és mezőgazdasági képzést indított. A 

képzések a munkavállalás esélyét hivatottak emelni, sok esetben azonban csak a jövedelem-kiesést 

pótolják az alacsony kvalitású nők, kellően nem motivált munkanélküli nők körében.  

A vállalkozás támogató programokban is férfiak vesznek részt többnyire, ez a nők számára 

kitolódik, inkább az inaktivitás jellemző. A bértámogatási programokban egyforma esélyeik vannak 

a férfiakkal.  

Önkormányzatunk 2020-ban csatlakozott és együttműködési megállapodást kötött Női információs 

és Szolgáltató Központ kialakítása Tiszaújvárosban EFOP-1.2.9-17-2017-00048 pályázat keretén 

belül. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A munkanélküliek körében az alacsony iskolai végzettségűek aránya magas. Az általános iskolát el 

nem végzettek vagy csak 8-9-10 osztállyal rendelkezőek kerülnek  regisztrációra. A szakmunkás, 

szakképzett szakemberek száma csökkent a munkanélküliek között, sajnos ez nem az elhelyezkedési 

esélyeket mutatja, hanem átalakult az oktatás és a 9-10. osztályra épülő szakma megszerzésével 

kitolódott vagy eltűnt a valódi szakemberképzés. A munkaerőpiac igényelne magasan kvalifikált 

szakmunkásokat, vagy hiányszakmákat, de erre sem megfelelő elméleti oktatás, sem gyakorlati 

oktatás nincs biztosítva, megszűntek a korábbi gyakorlati hely lehetőségek, a vállalkozókat sem 

ösztönzik a tanulóvállalásra. 

Településünk 5. éve magasabb iskolai végzettség megszerzésére biztosít lehetőséget munkavállalás 

mellett az esti tagozatos gimnáziumi oktatás helyben elérésével. 

 

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

 

Mindenkinek jog van ahhoz, hogy az egyenlő munkáért egyenlő bért kapjon. Szükséges azonban a 

családbarát munkahelyek létrehozása, kifejezetten nőkre szabott foglalkoztatási programok 

kezdeményezése. Hátrányos megkülönböztetés településünkön nem éri a nőket a foglalkoztatás 

terén. 

 

 

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

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

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

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 2 196 397 

2017 2 200 389 

2018 2 215 407 

2019 2 219 416 

2020 2 221 424 

2021 2 239 433 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú táblázatból 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 12 12 

2020 12 12 

2021 12 12 

 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 

 

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsőd

ébe 
beírt 

gyereke
k száma 
(TS 123) 

Működő 
(összes) 

bölcsőde
i 

férőhely
ek száma 
(TS 124) 

Bölcsődé
be 

(összes) 
beírt 

gyermek
ek száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 12 12 

2021 0 0 0 0 0 0 12 12 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 

A családi élet és a munka, a háztartásvezetés és az ezzel járó feladatok összehangolása a nőket 

terheli. Az ő terheiket növeli a gyermekek nevelése, az idősebb rokonok, szülők támogatása. 

Mindezekben nyújt segítséget a bölcsődei ellátás, óvodai nevelés, napközbeni ellátás, a szünidei 

táborok, stb. Mindezek biztosítása településünkön zavartalan. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Az egy védőnőre jutó gyermeklétszám az alábbi években növekedett, ez jórészt az állam 

családbarát, gyermekvállalást támogató szociálpolitikájának eredménye, valamint bizonyos rétegek 

kimenetele a foglalkoztatás, munkavállalás irányába korlátozott az alacsony képzettség és 

igényszint miatt. Egyedüli lehetőségként a gyermekvállalást látják, a korai iskola elhagyás is 

megjelenik a fiatalabb nőknél, a családtervezés esetleges.  

A helyi szociális rendeletben lehetőség van a családtervezés irányításához szükséges eszközök  

beszerzési terheinek csökkentésére. 
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5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 

A rendőrséggel történő egyeztetés során megállapítható, hogy 2021. évig településünkön nem volt 

jellemző vagy látens problémaként volt jelen a családon belüli erőszak, a nőket ért erőszak. 

2022. évben 3 esetben történt a jelzőrendszer részéről esetjelzés kapcsolati erőszakkal 

kapcsolatban és a családvédelmi koordinációért felelős szervtől vár beavatkozást és jelzést. 

 

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

otthona) 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek, a szociális 

ellátórendszer szükség esetén közvetítő szerepet tölthet be. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Településünkön a közéletben a vezető szerepeket intézményi szinten csak nők töltenek be, az 

iskola, óvoda pedagógusai is nagy létszámban és a vezetők is, a Szociális Szolgáltató Központ 

Igazgatója nő, a Polgármesteri Hivatal ügyintézői nők, kivéve a polgármester és a jegyző személyét, 

míg a politikai döntéshozatalban alacsony számmal vesznek részt. A Képviselőtestület 14,28 %-a 

nő, a 7 fős testületből 1 fő. A nők közszereplése a közérdeket szolgálja, ezért nem zárhatók ki a 

döntési mechanizmusokból. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi problémák a munkanélküliség, anyagi problémák, 

magányosság, gyermeknevelési problémák, a digitalizációs problémák és szellemi és fizikai 

ártalmak. Az Önkormányzat ezek megoldásában szorosan együttműködik az egyházakkal. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

fogyatékosság familiáris halmozódása felvilágosító tevékenység 

korai vagy nem kívánt gyermekvállalás megelőzés, felvilágosítás folytatása, 

ingyenes spirál biztosítása, óvszerautomata  

nők korai szellemi és fizikai hanyatlása, 

leépülése, elszigetelődése 

kiterjesztett szűrővizsgálatok, szexuális, 

kulturális ártó hagyományok kivezetése  

az idős nők korai özvegysége, magányosodása az idős klubok fejlesztése, támogatása 

betegségek, családtól eltávolodás vizsgálatokra bejutás, szállítójármű, 

gyógyászati segédeszközökhöz jutás 

női munkavállalás elősegítése bölcsőde bölcsődei fejlesztés – új bölcsődei csoport a  

Megyaszói úti óvodában  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti a helyi szintű „idősbarát” 

politika kialakítását. Ezt szolgálja a helyi szociális rendeletben biztosított támogatási formák közül 

az időskorúak települési támogatása, mely évente 1 alkalommal Idősek Világnapján összesen 8.000 

Ft értékű vásárlási utalványhoz juttatja a 65 éven felülieket. Az idős, mint érték elve szerint ünnepli 

a település és köszönti minden évben műsorral és ajándékkal az Önkormányzat az időseket október 

1-én Idősek Világnapja alkalmából. 

A betegségek terheinek leküzdésére a Szociális törvény által biztosított közgyógyellátás 

anomáliáinak megszüntetésére közgyógyellátási célú települési támogatást ad az arra jogosultaknak. 

Az idős, beteg hozzátartozó ápolását végző családtag, hozzátartozó terheit segíti az ápolási célú 

települési támogatás. 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

Öregedési 
index 

%  
(TS 030) 

2016 604 633 95,42% 

2017 592 647 91,50% 

2018 593 641 92,51% 

2019 611 654 93,43% 

2020 608 662 91,84% 

2021 610 673 90,64% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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Az időskorúak lakossági adatai és a 0-14 éves korosztály öregedési indexe alapján településünk 

jelenleg folyamatosan fiatalodik.  

 

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

részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 353 551 904 

2017 340 544 884 

2018 331 548 879 

2019 315 541 856 

2020 310 522 832 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők 
száma 

(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 
 (TS 134) 

2016 20 1 255 417 3 33 n.a. 

2017 19 1 237 405 0 39 3 

2018 20 1 227 409 1 37 4 

2019 19 1 223 416 1 29 4 

2020 20 1 220 407 3 23 5 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: 
TeIR, KSH 
Tstar 

 

    

  

      

       

        
 

     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

   

    

    
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        
         



 66 

     
        

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

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

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

208 245 197 221 264 237 

41-45 év (TS 042) 
Fő 20 25 22 28 25 33 

% 9,62% 10,20% 11,17% 12,67% 9,47% 13,92% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 29 33 20 22 26 17 

% 13,94% 13,47% 10,15% 9,95% 9,85% 7,17% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 16 22 16 16 24 28 

% 7,69% 8,98% 8,12% 7,24% 9,09% 11,81% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 16 19 14 17 18 12 

% 7,69% 7,76% 7,11% 7,69% 6,82% 5,06% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 13 21 16 15 18 25 

% 6,25% 8,57% 8,12% 6,79% 6,82% 10,55% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

Az 55 év feletti munkanélküliek száma csökken, de ez nem jelent automatikusan magasabb 

foglalkoztatottságot, ez vélhetően összefügg a lakosságszám csökkenésével, a romló egészségi 

állapot miatt más ellátási formákba történő kerüléssel, stb.  

Taktaharkányban is jellemző a mezőgazdasági tevékenység, a kertművelés, állattartás, mely 

kiegészíti jövedelmüket. 

 

b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen; 

 

Településünkön évek óta aktív időskori kulturális élet zajlik. A Hímzőkör, az Ezüst Nyár, a 

Szépkorúak Klubja civil kezdeményezések az idősek összefogására, aktivitásuk megőrzésére.           

A Községi Kórus gerincét szintén az időskorúak adják.  Tanulás segítő program az időseknek nem 

indult a településen. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése nehéz, eredményei nem ismeretesek, a szakirodalom és az érintettek 

elmondása alapján kiszolgáltatottabbak a fiatalabbaknál. Nem tudnak könnyen és gyorsan váltani, 

a technikai változás gyorsaságához igazodni, ezért a leépítések is előbb érik el őket. A kitolt 

nyugdíjkorhatár sem egyszerűsíti meg napjaikat. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma (Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 353 551 904 

2017 340 544 884 

2018 331 548 879 

2019 315 541 856 

2020 310 522 832 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Az idősek nappali ellátásában részesülő időskorúak száma a 65 év feletti lakosság 4-5 %-át teszi ki, 

de folyamatosan nő az érdeklődés. A 2012. évtől eltelt időszakban ez 400 %-os növekedést jelent, 

melyet a Képviselőtestület azon döntése eredményezett, hogy az idősek számára már megterhelő, a 

településen lévő belső távolság miatt ingyenes házhozszállítást biztosított az önkormányzati autóval.  

Egyre nagyobb igény keletkezett a bentlakásos idősotthonra is, ezért sikeresen pályázatot nyertünk 

ennek megvalósítására, jelenleg 18 fő elhelyezése biztosított. A napközbeni ellátás iránt egyre 

nagyobb az igény, valamint szükséges lenne a bentlakásos otthontól való teljes elkülönítése, 

nagyobb közösségi helyiségek biztosítása, erre sikeres pályázat beadás történt.     
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Elkülönülten új Napközi Otthon létesítése lehetőséget ad a Bentlakásos Otthon férőhely bővítésére. 

A régi Cukrászda épületének felújítása Klub helyiség kialakítására ad lehetőséget az Idősek 

önszerveződő csoportjainak.  

Taktaharkányban az időskorúak járadékában részesülők száma évről –évre csökken. Ez részben a 

nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése, részben annak köszönhető, hogy mindenki részesül 

valamilyen nyugdíjszerű ellátásban vagy nyugdíjban. A szerényebb 50. 000 Ft alatt élő nyugdíjasok 

száma alacsony. 

Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren belül biztosított. 

Az alapellátást 2 háziorvos és egy fogszakorvos biztosítja. Az Önkormányzat az alábbi időseket is 

érintő szolgáltatásokat biztosítja:   

•  étkeztetés,  

• házi segítségnyújtás, 

• nappali ellátás 

• családsegítés 

Az alapellátások megszervezésével a települési Önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből vagy más okból származó problémák 

megoldásában. Az időskorukban kevésbé aktív vagy mozgásukban korlátozott személyek részére 

szükséges a házi gondozók számának növelése. Az Idősek klubja a mentális támogatásra szoruló, 

önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít étkeztetést, felügyeletet, ellátást, 

higiéniai szükségletek kielégítésére, de nyitott formában. 

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 604 24 69 69 

2017 592 28 61 83 

2018 593 28 49 111 

2019 611 28 42 88 

2020 608 32 38 102 

2021 610 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 

A kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Könyvtár, a Művelődési Ház és 

a rendezvénypark biztosítja helyszínként. A programok számának emelkedése a két időseket 

tömörítő Klub aktív közművelődési tevékenységének köszönhető. Gyakoriak a kirándulások, más 

Klubokkal való összejövetelek, színház és fürdőlátogatások, saját települési rendezvényeken való 

megjelenésük, stb. 

Az időskorúak kulturális életének fejlesztésére 2022. évben az Idősek Klubja kézműves 

foglalkozások, programokra 1.000 000 Ft támogatást nyertünk a Csoóri Sándor alaptól. 

  

c) idősek informatikai jártassága; 

A Könyvtár internetes hozzáférést biztosít bárki részére, de az idősebb korosztály nem él vele, 

lassanként pedig a saját hozzáféréssel és ismeretekkel rendelkező felnőttek kerülnek ebbe a 

korcsoportba, akik nem igényelnek erre külön lehetőséget. 

 

d) a generációk közötti programok. 

A település generációi között összekötő hidat a Bentlakásos Idősotthon és a Napközi Otthon 

gondozottjainak köszöntése az ünnepségek során az óvodások és az iskolások műsora jelenti. Az 

időskorúak két csoportjának rendezvényei, programjai nyitottak, bárki részt vehet rajta, sőt 

kifejezetten hívnak más generációs lakosokat. A kórus többgenerációs tagsággal rendelkezik, emiatt 

a programjai pl. a karácsonyi koncert is összeköti a korosztályokat. 

 

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

Az időskorúak esetében két civil szerveződés is van időskorúaknak a településen a Szépkorúak  

Klubja és az Ezüst Nyár Nyugdíjas Klub. Önállóan és az Önkormányzattal közösen is szerveznek 

programokat, melyekbe a település bármely lakója bekapcsolódhat és hívják is őket. Gyakori a 2-3 

napos kirándulás, színház- és koncertlátogatás, fürdőkbe járás, más település csoportjaival való 

közös programszervezés. Az Önkormányzat egyre több rendezvényén vonja be az időseket az 

általuk felhasznált tapasztalatok átadására pl. rétessütés, aratási ünnepség, stb., ugyanakkor saját 

költségvetéséből pénzügyi, technikai és humán erőforrás biztosításával nyújt segítséget. Október 1. 
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az Idősek Napja alkalmából évente rendezvénnyel és ajándékkal várják a megjelenteket. Az Idősek 

Napja alkalmából összesen 8.000 Ft/év támogatást nyújt vásárlási utalvány formájában 65 év feletti 

állandó lakosok részére. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

félelmek, szeparáció, elmagányosodás 

 

közösségbe vonás, idősek napközi otthonába 

közvetítés, bevonása 

betegség, rosszulléttől, bűncselekménytől való 

félelem 

Gondóra, házi jelzőrendszer 

Idős csoportok klub helyiség hiánya közösségi tér kihasználása 

kultúra helybe hozása Magtár épület felújítása 

Nappali ellátás szűkössége  Új Nappali Idősek Otthona építése 

szakrendelés távolsága, pénzintézet  

megszűnése 

beszállítás tanyagondnoki autóval 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Az esélyegyenlőség területén leginkább a fogyatékosokat érintő kérdések kapnak hangsúlyt, 

legfontosabb feladat a szemléletformálás. A fogyatékosság bármilyen csoportjához tartozó speciális 

szükségletek figyelembevételével kell az egyenlő esélyeket biztosítani. Ez olyan eszközök és 

megoldások bevezetését jelenti, amely nemcsak az akadálymentes közlekedést biztosítja, hanem a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést is. A település valamennyi intézménye akadálymentes, de a 

pályázatok és a támogatások során olyan lehetőségeket keresünk, melyek a fogyatékosok számára 

is elérhető.  

 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 48 74 122 

2017 49 72 121 

2018 47 74 121 

2019 40 71 111 

2020 36 68 104 

2021 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága,. 

védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülő nők száma magasabb 

30-45 százalékkal. Az utóbbi 5 évet vizsgálva ugyan csökkenő tendenciát mutat a lakosságszámhoz 

képest. Megváltozott munkaképességük nehezíti elhelyezkedésüket, valamint a nagyvárosokhoz 

képest kevesebb munkalehetőség van. Településünkről a közeli lehetőségek Tiszalúcon, Szerencsen 

vannak. Az állami támogatás több rehabilitációs munkahely létesítését segítette elő.  

Önkormányzatunk is jelenleg felvállalja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, 

kihasználva a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya által nyújtott lehetőségeket. Állapotukat 

figyelembe véve a Szabadidőpark őrzését, a térfigyelő kamerák figyelését vagy egyéb 

tevékenységeket ajánlunk nekik. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

Települési támogatásaink közül a megváltozott munkaképességűek települési támogatása a korábbi 

években részben ingyenes munkába és hazaszállítást biztosított az igénylőknek, más esetekben 

közlekedési költségekhez való pénzbeli hozzájárulást jelent. Éves szinten 8-10 igénylő kap állandó 

5.000 Ft/hó támogatást.  

Településünkön külső foglalkoztató által nincs munkalehetőség a foglalkoztatásukra, bár korábban 

indult igényfelmérés egy jelentkező cég általi foglalkoztatásra, de még nem indult el. 

Korábban működött a TOP-5.3.1 Taktaköz és térsége helyi foglalkoztatási paktum: széleskörű 

partnerségi együttműködéssel foglalkoztatási paktum létrehozása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal és a Járási Kormányhivatalok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara, valamint a térség munkaadói között, 14 környező önkormányzat és 16 település 

bevonásával. A paktumhoz csatlakozó önkormányzatok lehetővé tették képzési és foglalkoztatási 

programok megvalósítását a köz- és gazdasági szféra partnerségében, valamint a hátrányos helyzetű, 

megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A projekt emellett 

kedvező bértámogatási lehetőségeket és egyéb szolgáltatásokat biztosít a térség munkaadói 

számára. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Nincs tudomásunk hátrányos megkülönböztetésről településünkön. 

 

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

Az önálló életvitelhez hozzájárul az alapellátásban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás.              Az 

Önkormányzat által más módon biztosított segítség a Népkonyha, megváltozott munkaképességűek 

települési támogatása pénzben és szükség esetén természetben szállítás, költöztetés, gyógykezelés 

közreműködésében. 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020  n.a 

2021 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Adattal nem rendelkezünk. 

 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

Az egészségügyi intézmények, melyek a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő 

személyek ellátását végzik a közeli nagyvárosokban Szerencs és Miskolc településen érhetők el 

Rendelőintézetek, Kórházak formájában. 

A rehabilitációs ellátások igénylése szintén történhet mindkét helyen egyrészt a Kormányablakok, 

másrészt a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Intézményében, a Rehabilitációs Szervnél.    

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadály-mentesítettsége; 

Településünk valamennyi közintézménye akadálymentesített, a településünkön élő fogyatékosok 

felmérése megtörtént, nyilvántartásba vettük őket, a Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ 

kezeli.  

Az előző HEP-ciklusokban végzett beruházások ruhán az orvosi rendelő felújítása, az óvoda 

Megyaszói úti épület átépítése, Konyha korszerűsítése, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

épületének átalakítása, a TOP-4.1.1-16 Egészségügyi ellátás fejlesztése, az akadálymentesítés a 

fogorvosi rendelőnél, a Magyar Falu Program 3005148571 Művelődési Ház és Könyvtár felújítása, 

a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2021 önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése során 

az aszfaltozás és a közvilágítás kihelyezése stb. tartalmazta az akadály-mentesítettséget. Ezt 

kihasználják a kisgyermekesek, a babakocsival és tolókocsival közlekedők, valamint a beteg és idős 

emberek. Ezeknél az infokommunikációs hozzáférés is biztosított. A jelenleg beadott és döntésre 

váró pályázataink, a járdafelújítások, az önkormányzati utak aszfaltozása minden réteget és 

korosztályt érint nemcsak a fogyatékkal élőket. 
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c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadály-mentesítettség, 

lakóépületek, szolgáltató épületek akadály-mentesítettsége; 

Közintézményeink fizikai akadály-mentesítettsége 100%-os, az infokommunikációs táblák 

kihelyezése 60%-ban történt meg, vakok és gyengénlátók akadály-mentesítettsége, tájékoztatása az 

önkormányzati intézményekben megvalósult. A parkolóhelyek, szélesített ajtók, rámpák, korszerű 

mellékhelyiségek minden szolgáltatásnál biztosítottak. 

d) munkahelyek akadály-mentesítettsége; 

Minden Önkormányzat által működtetett munkahelyünk akadály-mentesített. 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadály-mentesítettsége; 

Részben megoldott, mert a települést kettészelő 5 sínpályás vasút miatt a közlekedés csak a két 

sorompó igénybevételével akadálymentesített. A település többi részén kialakított parkok, 

játszóterek tervezésénél kiemelt figyelmet kapott a megközelíthetőség és a használhatóság. 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 

speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 

stb.); 

Speciális közlekedési lehetőségeink nincsenek, nappali intézményünk részükre nincs. Folyamatban 

van a tanyagondnoki szolgáltatás új autójának beszerzése, melyhez mozgáskorlátozott rámpát  is 

beszerzésre kerül.  

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Települési támogatásaink közül a megváltozott munkaképességűek települési támogatása a korábbi 

években részben ingyenes munkába és hazaszállítást biztosított az igénylőknek, más esetekben 

közlekedési költségekhez való pénzbeli hozzájárulást jelent. Éves szinten 8-10 fő kap állandó 5.000 

Ft/hó támogatást. Szociális tüzelőtámogatásokban, lakhatási célú támogatásnál előnyt élveznek a 

fogyatékkal egy háztartásban élő családok igénylései. 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

Kifejezetten csak megváltozott munkaképességűeknek vagy fogyatékkal élőknek szóló programok 

nincsenek, inkább a segítséget igénylőknek nyújtunk a mindennapi életvitelben támogatást. 

  

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

Elszigetelődés, elmagányosodás a sajátosság, települési sajátosság, hogy kevés az elkérhető 

kulturális program, az önszerveződő csoportok inkább Miskolcon vannak. A falu előnye és 

hátránya, hogy mindenki mindenkit ismer, mindenről tud 
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7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 
Munkavállalás nehezített a mozgáskorlátozottság, 

fogyatékosság miatt 
Rehabilitációs munkahely és lakóhely közötti 

közlekedéshez pénzbeli támogatás biztosítása 

Megélhetési problémák Rehabilitációs munkahely helybe hozása 

A meglévő munkahely megtartásához támogatás 

nyújtása 

 

 

 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elszigetelődés Informatikai képzés és eszköz beszerzésében 

támogatás nyújtása 

Látens napi megélhetési gondok - Egészségügyi hátrányokkal küzdő, 

lappangó problémákkal küzdők támogatása 

szociális tüzelő biztosításával 

- Népkonyha működtetése 

- Ápolási célú, közgyógyellátási célú, 

lakhatási célú, rendkívüli települési támogatás 

Félelmek, áldozattá válás Kamera rendszer teljes bővítése 

Nem elérhető szolgáltatások Szolgáltatásokhoz hozzáférés biztosítása autó 

vásárlásával tanyagondnok 

Gyógyászati segédeszközök Adományok közvetítése 

Belterjesség, családtagok közötti 

gyermekvállalás 

Tudatosság, tervezett gyermekvállalás 

Rokkant kocsival történő közlekedés Közlekedési morál, idősoktatás 

Digitális problémák Tudatos számítógép és internethasználatra 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 

érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó 

szervezetek, közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások 

száma); 

Civil szervezetek és egyéb szervezetek, alapítványok, egyesületek: 

Civil szervezetek:  

 Taktaharkányi Polgárőr Szervezet 

 Taktaharkányi Szociális és Kulturális Egyesület 

 Taktaharkányi Takta Vadásztársaság 

 Taktaharkány Nagyközségért Egyesület 

 Taktaharkányi Civilek Szövetsége 

 Taktaharkányi Horgász Egyesület 

 Taktaharkányi Sport Egyesület 

 MTTSZ Taktaharkányi Lövészklub 

 Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskoláért Alapítvány 

Öntevékeny Körök: 

 Ezüst Nyár Nyugdíjas Klub 

 Szépkorúak Klubja 

 Taktaharkányi Népdalkör,  

 a Taktaharkányi Községi Kórus, 

  Ifjúsági Klub 

Egyházi jogi személyek:  

 Taktaharkányi Római Katolikus Egyházközség 

 Taktaharkányi Református Egyházközség  

A fenti szervezetek teret, lehetőséget biztosítanak a célcsoportok tagjainak a közreműködésre, 

részvételre. Bizonyos pályázatok benyújtásánál a civil egyesületek, szervezetek élveznek 

elsőbbséget vagy kizárólagos jogot a támogatások elnyerésére, ezek mind partneri 

együttműködésben vannak az Önkormányzattal és intézményeivel.  

 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági 

szereplők közötti partnerség bemutatása; 
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A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, mellyel együttműködési megállapodása 

van az Önkormányzatnak. A történelmi egyházakkal szintén együttműködési megállapodást kötött 

az Önkormányzat. 

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Közösségi-, elsősorban turisztikai szolgáltatások 

létrehozásának támogatása VP6-19.2.1.-24-3-17 projektben szintén megállapodást kötöttünk. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával Testvér-települési programok és együttműködések 

TTP-KP-1-2022/1-0000, Roma Nemzetiségi kulturális kezdeményezések indultak. 

 önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi 

felzárkózást segítő közös programok bemutatása; 

A Paktum keretében Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Járási 

Kormányhivatalok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a 

térség munkaadói között, 14 környező önkormányzat és 16 település bevonásával működött, képzési 

és foglalkoztatási programok megvalósítását a köz- és gazdasági szféra partnerségében, valamint a 

hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését.  

Megyei szintű felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a HEP-hez kapcsolódóan. 

A Magyar Falu Program keretében helyi egyházközösségi terek fejlesztése. 

Női információs és Szolgáltató Központ kialakítása Tiszaújvárosban együttműködési megállapodás 

térségi önkormányzatokkal EFOP-1.2.9-17-00048 pályázat kapcsán. 

A Taktaközi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulással együttműködési megállapodás 

közös pályázatok külterületi utak fejlesztésére VP6-7.2.1.1-21 pályázat kapcsán. 

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás együttműködési megállapodás. 

c) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás során közösen 

benyújtott pályázatok megfelelnek a Helyi Esélyegyenlőségi Programban előírt vállalásoknak, 

beazonosított problémákra adott adekvát megoldási javaslatoknak.  

d) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

Bizonyos pályázatok benyújtásánál a civil egyesületek, szervezetek élveznek elsőbbséget vagy 

kizárólagos jogot a támogatások elnyerésére, ezek mind partneri együttműködésben vannak az 

Önkormányzattal és intézményeivel s összhangban vannak a HEP-ben foglaltakkal. 

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

A for-profit szereplők által végzett tevékenységnek összhangban kell lennie a HEP-ben foglalt 

tevékenységekkel, feladatokkal, a célcsoportok érdekeit figyelembe véve kell tevékenységet 

folytatniuk. 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 

hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 



 78 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 

folyamatába; 

A HEP felülvizsgálata és elkészítés során a Fórumra valamennyi érintett csoport képviselői, az 

érdekükben tevékenykedő szervezetek, alapítványok, intézmények részére a korábbi HEP 

megküldésre került egy változási szempontrendszer megadásával. A fejlesztendő területek, 

célok, problémák egyeztetése a Fórum keretében történt. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-

e HEP Fórumot. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Polgármesteri 

Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekintésre a lakosok rendelkezésére áll, az Önkormányzat 

honlapján közzétételre kerül, hogy a tervezett célok és folyamatok mindenki számára 

megismerhetőek legyenek, a folyamat ellenőrizhető maradjon. 

 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a 

hiteles határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és 

megküldi a TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF a települései önkormányzatok 

HEP-jeit közzéteszi, honlapján megjelenteti. 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az elmúlt években is kiemelten figyelemmel kísérte a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeit, az őket érintő problémák 

megvalósíthatóságának lehetőségeit, az ehhez szükséges források saját erőből vagy egyéb úton 

történő biztosításával. 

Az 5 nagy célcsoport tekintetében kiemelt terület a gyermekek fejlődése, fejlesztése, a romák 

megkülönböztetés nélküli életminőségének javítása, odafigyel az idősek igényeire, problémáira, a 

nők bevonására a közösségi élet, a foglalkoztatás és a szabadidő hasznos eltöltésére és a 

fogyatékkal élők  esélyeinek javítására. 

A Képviselőtestület minden intézkedése, tevékenysége a teljes település lakosságát érintő pozitív 

változások elérésére irányul, cél egy vonzó, élhető település elérése.



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Szegregáció 

Nem megfelelő higiénés helyzet a 

családoknál 

Anyagi probléma -kultúra 

esélytelensége 

Szolgáltatások elérhetetlensége -

szégyen 

Fertőző betegségek – gócpont?  

Egyedül élő, életvezetésre képtelen 

férfiak 

 -  Biztos Kezdet Ház,  

 -  Romalányok korai fejlesztése 

 -  Etikai és hitoktatás fenntartása 

 -  Felvilágosító előadások szervezése 

 - Mosógép-centrifuga ingyenes    

    használat biztosítása 

   -  Lázár Ervin program folytatása 

  -  Könyvtári programok folytatása 

  -  Tájház bevonása  

  -  Kézműves foglalkozások kis  

      célközönséggel 

  -  Levinni közéjük a szegregátumba 

  -  Önkormányzati támogatások  

       célzottan 

   -  Védőoltások elérhetősége 

   -  Lakhatás, tisztálkodás, mosás,  

        alvás, ügyintézés biztosítása 

Gyermekek 

Megnövekedett bölcsőde iránti igény 

Telefon és digitális környezeti 

ártalmak elszigetelődés 

Megemelkedő fertőző betegségek 

Korai gyermekvállalás, iskolai 

kimaradás 

Anyagi probléma, esélytelenség 

- Új bölcsőde építése 

- Kézműves és egyéb szabadidős 

tevékenység, csoportos 

foglalkozások bővítése, 

kiterjesztése tér biztosítása 

- Szabadidőpark, játszóterek  

- Tájház bevonása, települési 

közösségi terek kihasználása 

- Ingyenes vagy támogatott 

védőoltások 

-  Felvilágosító tevékenység, 

óvszerautomata kihelyezése 

- Lázár Ervin könyvtári s egyéb 

táborok, programok kis 

célcsoportban 
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Idősek 

Félelmek, szeparáció, 

elmagányosodás 

Betegség, rosszulléttől, 

bűncselekménytől való félelem 

Idős csoportok klub helyiség hiánya 

kultúra helybe hozása 

Nappali ellátás szűkössége  

Bentlakásos otthon igény növekedése 

Szakrendelés távolsága, pénzintézet  

megszűnése 

- Közösségbe vonás, idősek 

napközi otthonába közvetítés, 

bevonása 

- Gondóra, házi jelzőrendszer 

közösségi tér kihasználása 

- Magtár épület felújítása 

- Új Nappali Idősek Otthona 

építése, meglévő férőhely 

bővítése 

- Beszállítás tanyagondnoki 

autóval- új autó vásárlása 

Nők 

 

Fogyatékosság familiáris halmozódása 

Korai vagy nem kívánt gyermekvállalás 

Nők korai szellemi és fizikai hanyatlása, 

leépülése, elszigetelődése 

Az idős nők korai özvegysége, 

magányosodása 

Betegségek, családtól eltávolodás 

- Felvilágosító tevékenység 

- Megelőzés, felvilágosítás 

folytatása, 

- Ingyenes spirál biztosítása, 

óvszerautomata  

- Kiterjesztett szűrővizsgálatok, 

szexuális, kulturális ártó 

hagyományok kivezetése  

- Az idős klubok fejlesztése, 

támogatása 

- Vizsgálatokra bejutás, 

szállítójármű, gyógyászati 

segédeszközökhöz jutás 

Fogyatékkal 

élők 

Munkavállalás nehezített a 

mozgáskorlátozottság, fogyatékosság 

miatt 

Megélhetési problémák 

- Rehabilitációs munkahely és 

lakóhely közötti közlekedéshez 

pénzbeli támogatás biztosítása 

- Rehabilitációs munkahely 

helybe hozása 

- A meglévő munkahely 

megtartásához támogatás 

nyújtása 

Több 

célcsoportot 

érintő, 

településszintű 

megállapítások 

Elszigetelődés 

Látens napi megélhetési gondok 

Félelmek, áldozattá válás 

Nem elérhető szolgáltatások 

Gyógyászati segédeszközök 

Belterjesség, családtagok közötti 

gyermekvállalás 

Rokkant kocsival történő közlekedés 

Digitális problémák 

Szabadidős tevékenységek bővítése 

    -     Informatikai képzés és eszköz  

beszerzésében támogatás 

nyújtása 

      -   Egészségügyi hátrányokkal  

           küzdő, lappangó problémákkal  

           küzdők támogatása szociális  

          tüzelő biztosításával 

       - Népkonyha működtetése 

       - Ápolási célú, közgyógyellátási   

célú, lakhatási célú, rendkívüli      

települési támogatás 

      -    Kamera rendszer teljes 

bővítése 

      -    Szolgáltatásokhoz hozzáférés  

           biztosítása autó vásárlásával  

            tanyagondnok 

      -    Adományok közvetítése 

      -   Tudatosság, tervezett  

           gyermekvállalás 

     -    Közlekedési morál, idősoktatás 
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     -    Tudatos számítógép és  

           internethasználatra  

- Horgásztó, Vadászház 

fejlesztése, Harangod 

Szabadidőpark létesítése, 

erdőtelepítés  

 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák elnevezés nem probléma, hanem nemzetiség.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők számára a település megoldást nyújtson és 

biztos hátteret. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek hátránytól mentesen, egészséges értékrenddel rendelkező 

felnőtté váljanak. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy ne szenvedjenek hátrányt a nemi hovatartozásuk 

miatt és önbecsülések megmaradjon. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjára. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

A B C D E F G H I J K L 

Intézk

e-dés 

sorszá

-ma 

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevez

ése 

A 

helyzetelem

zés 

következteté

- 

seiben 

feltárt 

probléma 

megnevezés

e 

Az 

intézkedéss

el elérni 

kívánt cél 

A cél 

összhangja 

más helyi 

stratégiai 

dokumentu- 

mokkal 

A cél 

kapcsolódás

a országos 

szakmapolit

ikai 

stratégiákho

z 

Az 

intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredmé-

nyességét 

mérő indiká-

tor(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredménye-

inek 

fenntarthat-

ósága 

Önkormányzato

k közötti 

együttműködés

ben 

megvalósuló 

intézkedés 

esetében az 

együttműködés 

bemutatása 

Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

1 Szociális 

tüzelő 

biztosítása 

települési 

támogatás

ok 

biztosítása 

Egészségüg

yi 

hátrányok, 

látens napi 

megélhetési 

gondok  

Támogatás 

biztosítása 

anyagi 

problémák 

csökkenése 

települési 

támogatáso

k biztosítása 

-ápolási -

közgyógy- 

-lakhatási 

támogatás 
 

Gazdasági 

Program 

Költségveté

s BM 

pályázat 

Együttműkö

dési 

megállapodá

s 

Népkonyha 

üzemeltetőv

el 

 7/2022. 

(III.22.) 

szoc.rendele

t pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

 Szociális 

tüzelő 

pályázaton 

részvétel 

Együttműköd

ési 

megállapodás 

hosszabbítása 

Népkonyha 

feltételek, 

épület  

korszerűsítés

e-ablakcsere, 

fűtés 

támogatás 

polgármeste

r 

Költségveté

si és 

Szociális 

Bizottság 

Képviselőte

stület 

Minden év  

08.31. 

 

 

2028.01.30 

Kiosztott 

tüzelő 

mennyisége 

 

Kiosztott 

ételadagok 

száma 

 

Megállapított 

támogatások 

száma 

pénzügyi 

humán 

technikai 

TOP Plusz-

2.1.1-21-

BO-2022-

0008 

pályázatok 

Szikszói 

Népkonyha 

Üzemeltető 

Költségvetés 

Fenntartható a 

rendelkezésre 

álló keret 

összegéig 

 

Együttműködé

s  tartama 
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2 Áldozattá 

válás 

csökkenté

se 

Lakosok 

bűncselekm

ények 

áldozatává 

válhatnak 

Bűnözés 

csökkenése, 

felderítése 

Rendőrség 

és 

Önkormány

zat valamint 

Polgárőrség 

közötti 

megállapodá

s 

Költségveté

s 

Pályázat 

Országos 

Bűn-

megelőzési 

programhoz 

csatlakozás 

Veszélyezetet

ő helyzetről 

tájékoztatás 

Kamerarends

zer bővítése -

figyelők 

megtartása 

polgármeste

r, jegyző 

Taktaharká

nyi Civilek 

Szövetsége 

vezetője 

Taktaharká

nyi 

Polgárőr 

Szervezet 

vezetője 

2028.01.30 Elkövetett 

cselekménye

k csökkenő 

tendenciája, 

felderített 

bűncselekmé

nyek száma 

pénzügyi 

humán 

technikai 

Költségvetés 

Társadalmi 

szerepvállal

ás fejlesztése 

pályázat  

VP6-7.2.1.1-

24-8.1.1-17 

pályázat 

Folyamatos 

tevékenységgel 

fenntartható 

 

Pályázat 

időtartama 

 

3 Szolgáltat

ásokhoz 

eljutás 

biztosítása 

Nem 

elérhető 

szolgáltatás, 

egészsgügyi 

ellátás 
Közlekedési 

nehézséggel

, rossz eü. 

állapotú, 

magányos, 

anyagilag 

rászoruló 

lakosok  

közelekedés

i problémái 

Ügyintézési, 

eü.i 

lehetőségek 

igénybevéte

lének 

biztosítása 

Költségveté

s 

7/2022. 

(III.22.) 

szoc.rendele

t pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

Tanyagondn

oki 

normatíva 

pályázat 

önerő új 

autó 

Új Roma 

Stratégia 

2019-2030 

Tanyagondno

ki autó 

vásárlása, 

azzal a 

részorulók 

szállítása 

polgármeste

r 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgató, 

családgond

ozó 

Folyamatos 

2028.01.30

. 

Szállított 

személyek 

száma 

Humán 

pénzügyi 

technikai 

Pályázat-új 

autó  

Fenntartható a 

költségvetés 

biztosította 

keretből 

normatíva 
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4 Elszigeteő

dés 

csökkenté

se, 

abevonód

ás 

szabdidős  

programo

kba, 

csoportok

ba, 

élhetőbb 

környezet 

Elszigetelőd

és 

beszűkült 

szabadidős 

tevékenység 

Kulturális és 

szabadidős 

közösségi 

terek 

biztosítása 

kulturális és 

Szociális 

intézmények 

Horgászegy

esület, Takta 

Vadász 

Társaság, 

Szépkorúak 

Klubja, 

Ezüst Nyár 

Nyugdíjas 

Klub  

Egyházakka

l 

együttműkö

dési 

megállapodá

s 

szerződések  

pályázatok 

Országos 

Fejlesztési 

és 

területfejles

ztési 

koncepció 

2030 

Horgásztó 

Vadászház 

Művelődési  

Ház 

Harangod 

Szabadidőpar

k, játszóterek 

temető 

felújítás, 

csapadék-

elvezetés, 

erdőtelepítés  

polgármeste

r, 

Képviselőte

stület 

2028.01.30 Rendezvénye

k  száma 

Ráfordított 

pénzösszeg 

Résztvevők 

Száma 

Költségvetés 

humán 

technikai 

pénzügyi 

EMT-Te-B-

A-22-0174 

Kult. 

programok 

támogatása 

650108/000

84 

Kárpátmede

ncei 

kultúrpajta 

és 

Tündérkerte

seményei 

TOP Plusz 

1.2.1-21-

BO1-2022 

Élhető 

települések 

kulturális és 

sportolási 

lehetőségei 

TOP, EFOP 

és Magyar 

Falu 

Programos 

pályázatok 

2028.01.30 

 

 

 

 

 

2023.12.31 

 

 

 

 

 

 

2025.10.31. 

 

 

 

 

 

2028.01.30 

 

A mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

1 Integráció Szegregáció

-szolgáltatás 

elérhetetlens

ége  

Beilleszked

és, 

közösségi 

normához 

igazodás 

7/2022. 

(III.22.) 

szoc.rendele

t a pénbeni 

és 

2019-2030 

Nemzeti 

Gyermegész

ségügyi 

Program 

 Biztos 

Kezdet Ház 

működése 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgatója 

Folyamatos 

2028.01.30 

Különbségek 

csökkenése 

Résztvevők 

száma 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Költségvetés 

2028.01.30. 

Folyamatosan 
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Nem 

megfelelő 

higiénés 

helyzet a 

családoknál 

 

Anyagi 

probléma-

kultúra 

esélytelensé

ge 

természetbe

ni 

ellátásokról 

14/2018.(V. 

29.) 

közösségi 

együttélés 

szabályairól 

szóló 

rendelet 

44/2017.(XI

I.21.) 

településkép 

védelméről 

szóló 

rendelet 

Településké

pi Arculati 

Kézikönyv 

Normatíva 

Nemzeti 

Ifjúsági 

Sztratégia 

2009-2024 

„Legyen 

jobb a 

gyermekekn

ek” Nemzeti 

Stratégia 

2007-2032 

Felvilágosító 

programok 

Mosógép-

centrifuga 

ingyenes 

használat 

 

Kulturális 

programok 

folytatása 

Kézműves 

foglalkozáso

k 

Célzott 

önkormányza

ti 

támogatások 

Apáczai 

Csere János 

Ált. Iskola 

igazgatója 

Szivárvány 

Óvoda és 

Bölcsőde 

vezetője 

Közösségsz

ervező 

polgármeste

r 

Biztos 

Kezdet 

Gyerekház 

vezetője 

Integráció 

mértéke 

Igénybe vett 

szolgáltatáso

k 

támogatások 

TOP-5.3.1-

16-BO1-

2017 „Jó itt 

élni” 

identitáserős

ítő pályázat 

Sportház 

felújítása 

pályázat 

Magyar Falu 

Program 

játszótér 

pályázat 

EFOP 

Táborozás 

támogatása 

Zöld 

infrastruktúr

a fejlesztés 

játszótér és 

okos-zebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködé

s Hernádkércs 

Tiszalúc 

település 

2 Egészsége

s felnőtté 

válás, 

önálló 

életvezeté

s 

Fertőző 

betegségek -

gócpont 

életvezetésr

e képtelen 

középkorú 

férfiak 

problémái 

Közösségi 

emberi, 

társadalmi 

normákhoz 

igazodás 

személyi és 

környezeti 

higiénia 

7/2022. 

(III.22.) 

szoc. 

rendelet a 

pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

14/2018.(V. 

29.) 

közösségi 

együttélés 

szabályairól 

szóló 

rendelet 

44/2017.(XI

I.21.) 

Köznevelési  

Koncepció 

 

Közművelő

dési 

Koncepció 

Nemzeti 

Ifjúsági 

Stratégia 

2009-

2024”Legye

n jobb a 

gyermekekn

ek” Nemzeti  

Stratégia 

2007-2032 

Célzott 

önkormányza

ti 

támogatások 

ingyenes és 

fizetős 

védőoltások 

elérésének 

biztosítása 

Mosógép és 

centrifuga 

ingyenes 

használata 

Lakhatás és 

tisztálkodás 

és mosás,  

ügyintézés 

biztosítása 

polgármeste

r  

Védőnők 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgatója 

Biztos 

Kezdet 

Gyerekház 

vezetője  

Folyamatos 

2028.01.30 

A 

támogatottak 

száma  Az 

igénylők 

száma  

Kihasználtság 

foka 

megvalósult 

ügyintézés 

humán 

pénzügyi 

technikai   

Pályázatok 

az élhető 

települsért 

MFP 

pályázatok 

Költségvetés 

Folyamatos a 

költségvetés 

biztosította 

keretből 

Dél-Zempléni 

Szociális 

Önkormányzat

i Társulás 

Taktabáj háézi 

segítségnyújtá

s 



 86 

településkép 

védelméről 

szóló 

rendelet 
 

A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Bölcsőde 

férőhely 

növelés 

Megnöveke

dett 

bölcsődei 

igény 

Könnyebb 

visszatérés a 

munka 

világába a 

szülőknek 

szocializáci

ó 

Családbarát 

foglalkoztat

ás 

Költségveté

s 

pályázatok 

normatíva 

Nemzeti 

Ifjúsági 

Stratégia 

2009-2024 

„Legyen 

jobb a 

gyermekekn

ek”Nemzeti 

Stratégia 

2007-2032  

A Megyaszói 

úti Óvoda 

rész 12 fős 

bölcsődei 

részleggel 

történő 

fejlesztése 

polgármeste

r 

Szivárvány 

Bölcsőde és 

Óvoda 

vezetője 

2024.06.30 Elkészült 

épület, 

betöltött 

bölcsődei 

férőhely 

humán 

pénzügyi   

technikai 

Költségvetés  

RRF-1.1.2-

212022-

00097 

Bölcsődei 

nevelés 

fejlesztése 

pályázat 

Folyamatosan 

állami 

normatívából 

 

2 Tudatos, 

tervezett 

gyermekv

állalás 

érett 

szülő-

egészsége

s gyermek 

Korai 

gyermekváll

alás, iskolai 

kimaradás 

megemelke

dő 

fertőzések 

Tervezett, 

tudatos 

gyermekváll

alás, 

felvilágosító 

tevékenység 

7/2022. 

(III.22.) 

szoc. 

rendelet a 

pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

Nemzeti 

Mentális 

Egészségüg

yi Program 

2019-2030 

Fogamzásgátl

ó eszközök 

biztosítása 

ingyenesen, 

ingyenes 

vagy 

támogatott 

védőoltások 

elérésének 

biztosítása, 

ingyenes 

óvszer 

osztása 

 

polgármeste

r 

 Védőnő 

Eü. 

szakellátás 

orvosai, 

szakrendelő 

2028.01.30 Felhelyezett 

eszközök 

száma,  

Betegség 

számának 

csökkenése 

pénzügyi 

humán 

technikai 

Fenntartható a 

költségvetés 

biztosította 

keretből 

 

3 Szabadidő 

eltöltése 

hasznosan

kiemelked

és a 

hátrányok

Telefon és 

digitális 

környezeti 

ártalmak, 

Kézműves 

és egyéb 

csoportos 

tevékenység

ek 

szervezése, 

Együttműkö

dés oktatási 

nevelési 

intézmények

kel, Civil 

egyesületek

Nemzeti 

Sport és 

Szabadidős 

Stratégia 

Sportpark, 

Harangod 

Szabadidőpar

k kialakítása, 

Horgásztó 

fejlesztése 

polgármeste

r 

közösségsz

ervező 

Horgászegy

esület 

Rövid távú 

2024.06.30 

Hosszú 

távú 

Résztvevők 

száma 

kihasználtság 

pénzügyi 

humán 

technikai 

TOP Plusz 

1.2.1-21-

Költségvetés és 

pályázati 

pénzekből 

kialakítás, 

fenntarthatóság 

költségvetés 

 

 

Tiszalúc és 

Hernádkércs  
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ból 

ártalmak 

csökkenés

e 

esélytelensé

g 

ehhez tér 

biztosítása 

Szabadidőp

arkok  

játszóterek 

Tájház 

bevonása 

kel 

Sportegyesü

lettel 

Erdei 

ösvények, 

turisztika 

bővítése, 

Játszóterek 

számának 

bővítése, 

erdőtelepítés 
Több 

szabadidős és 

játék, sport 

lehetőség 

biztosítása 

vezetősége 

tagjai 

Apáczai 

Csere János 

Ált. iskola 

igazgatója 

Szivárvány 

Óvoda és 

Bölcsőde 

vezetője 

Takta 

Vadásztársa

ság tagjai 

2028.01.30

. 

BO1-2022 

00018 

belterületi 

Zöld 

Infrasztruktú

ra fejlesztés 

játszóterek 

TOP Plusz 

1.2.1—21-

BO1-2022-

00055 

Élhető 

települések 

Műfüves 

pálya kialak. 

TOP Plusz 

1.1.3-21-

BO1-2022-

00002 Helyi 

és térségi 

turizmus 

fejlesztés 

650108/000

84 

kultúrpajta 

és 

Tündérkert 

MFP 

pályázatok 

Kerékpárut, 

játszótér, 

vasútállomá

s kulturális 

programok 

bővítése 

fejlesztése, 

  

biztosította 

keretből 

Önk.együttmű

ködés 
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Az idősek esélyegyenlősége 

1 Áldozattá 

válás 

csökkenés

reszocializ

áció, 

közösségh

ez tartozás 

ügyintézés

ben 

segítségny

újtás 

Félelem, 

szeparáció, 

elmagányos

odás, 

áldozattá 

válás,  

Idősek 

bevonása 

közösségi 

életbe, 

ehhez 

szükséges 

közösségi 

terek 

biztosítása 

intézménye

kbe 

bevonása 

férőhelyek 

emelése  

7/2022. 

(III.22.) 

szoc. 

rendelet a 

pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

Költségveté

s 

pályázat 

normatíva  
 

Idősügyi 

Nemzeti 

Stratégia 

2023-2025 

Idősek 

tájékoztatása, 

nekik szóló 

rendezvények 

szervezése 

Kamerarends

zer 

fejlesztése 

Saját Klub 

helyiség 

biztosítása a 

két 

időscsoportna

k   

Gondosóra 

propagálása 

Jelzőrendszer 

Házi 

segítségnyújt

ás fejlesztése 

Szakrendelés

re, 

pénzintézetbe 

szállítás  

pogármeste

r, jegyző, 

Képviselőte

stület 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgatója 

családgond

ozó 

Közösségsz

ervező 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

családgond

ozói 

Ezüst nyár 

Klub 

tagjaiSzépk

orúak 

Klubja 

tagjai 

Dél-

Zempléni 

Szociális 

Önkormány

zati 

Társulás 

tagjai 

Évente 

vizsgálandó 

 

 2028.01.30 

Az elkövetett 

cselekménye

k csökkenése 

résztvevők 

száma, 

rendezvénye

k száma 

pénzügyi 

humán 

technikai 

Tanyagondn

oki 

szolgáltatás 

– új autó 

vásárlás 

Kreatív 

mamik- 

papik 

kézműves 

pályázat 

Régi 

Cukrászda -

átalakítás 

Klub 

helyiség 

Kistelepülés

i műv. ház 

programok 

támogatása 

pályázat 

EMT-TE-B-

A-22-0174 

Kamerarend

szer bővítése 

VP6-19.2.1-

24-8.1.1.17 

Fenntartható a 

költségvetés és 

a normatíva 

biztosította 

keretből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Zempléni 

Szociális 

Önkormányzat

i Társulás 

Taktabáj, 

Mezőzombor 

2 Megfelelő 

idősotthon

i 

elhelyezés 

Nappali 

ellátás 

szűkössége     

bentlakásos 

idősotthon 

házas szoba 

Önálló 

idősek 

napközbeni 

ellátása hely 

kialakítása 

különválasz

Költségveté

s  

7/2022. 

(III.22.) 

szoc. 

Idősek 

Tanács a 

állásfoglalás 

„Tartós 

ápolás-

gondozás 

Napközbeni 

ellátásba való 

bevonás a 

férőhely 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgatója 

polgármeste

r, 

2025.06.30 Létszám 

adatok,  

Megtett 

kilométer, 

TOP Plusz 

3.3.2-21-

BO1-2022-

00004 Helyi 

egészségügy

i és szociális 

Folyamatos 

fenntarthatóság

pénzügyi 

költségvetési 

fedezettel és 

szakemberekke

Dél-Zempléni 

Szociális 

Önkormányzat

i Társulás 
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hiánya, 

igénynövek

edése 
 

tása 

Bentlakásos 

férőhely 

bővülése, 

házas szoba 

kialakítása 

rendelet a 

pénbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

Szociális 

étkeztetési 

és egyéb 

térítési 

díjakról 

szóló 

30/2018.(XI

.1.) rendelet  
Szakmai 

Program 

Szociális 

Szolgáltató

Központ   
 

2030 

Stratégia  

növekedésév

el 

Bentlakásos 

otthon 

fejlesztése a  

napközbeni 

ellátó részleg 

felszabadulás

ával 

Intézménybe 

és 

hazaszállítás 

autóval- 

elérhetőség 

 

 

Képviselőte

stület 
 

Igénybevevő

k száma 

infrastruktúr

a fejlesztés 

pénzügyi 

technikai 

humán 

Költségvetés 

Normatíva 

l a normatíva 

biztosította 

keretből 

Mezőzombor 

Taktabáj 

A Nők esélyegyenlősége 

1 Női 

munkaváll

alás 

elősegítés

ének 

folytatása 

Munkavállal

ásból eredő 

gyermekfelü

gyelet 

hiánya 

Munkaválla

ló nők 

gyermekein

ek 

elhelyezése 

intézménye

kben 

Pályázat 

Költségveté

s Normatíva 

 Nők és 

Férfiak 

Társadalmi 

Egyenlőség

ét Elősegítő 

Nemzeti 

Stratégia 

2022-2031 

Új önálló 

bölcsődei 

csoport 

létrehozása a 

Megyaszói 

úti óvodában 

polgármeste

r 

Képviselőte

stület 

Szivárvány 

Óvoda és 

Bölcsőde 

vezetője 

Biztos 

Kezdet 

Gyerekház 

vezető 

Rövid távú 

2024.12.31. 

Hosszú távú 

2028.01.30  

Létszám 

adatok 

férőhely 

feltöltöttsége 

Női 

munkavállal

ók száma 

RRF-1.1.2-

212022-

00097 

Bölcsődei 

nevelés 

fejlesztése 

pályázat 

Fenntartható a 

költségvetés és 

a normatíva 

biztosította 

keretből 

 

2 Tudatos  

gyermekv

állalás 

Fogyatékoss

ág familiáris 

halmozódás

a - 

gyermekváll

alás 

Felvilágosít

ó 

tevékenység 

ingyenes 

spirál,  

Költségvetés  

7/2022. 

(III.22.) 

szoc. 

rendelet a 

pénbeni és 

 Sexuális és 

kulturális ártó 

hagyományo

k kivezetése 

Ingyenes 

védőeszköz 

polgármeste

r, jegyző 

Védőnőik 

Eü. 

szakrendelő 

orvosai 

2028.01.30 Kifizetett 

támogatások 

eszközök 

tevékenység

ek száma 
 

Költségvetés Fenntartható a 

szociális 

rendelet 

hatályában 
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természetbe

ni 

ellátásokról 

biztosítása,  

felvilágosító 

programok 

3 Egészség

megőrzés, 

női 

program 

szervezése 

Nők 

szellemi, 

fizikai 

hanyatlása, 

betegség, 

elszigetelőd

és, magány 

Szabadidős 

programok, 

szűrővizsgál

atok,  

Költségveté

s 1997.évi 

CLIV tv. az 

egészségügy

ről         2011. 

évi 

CLXXXIX. 

önkormányz

ati tv. 

2019-2030 

nem,zeti 

Mentális 

Egészségüg

yi 

Programok 

Népegészsé

gügyi 

szűrővizsgál

atok 

programja 

Kiterjesztett 

szűrővizsgála

tok 

biztosítása  

Klubok, 

közösségek 

fejlesztése 

ehhez 

szállítójármű 

női torna 

folytatása 

Községi 

kórus, Idősek 

Klubjainak 

támogatása 

polgármeste

r jegyző 

Védőnő 

Háziorvoso

k Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgatója, 

tanyagondn

ok 

2028.01.30. Klubfoglalko

zások száma 

Résztvevők 

létszáma 

események 

száma 

pénzügyi 

humán 

technikai 

Fenntartható a 

költségvetés és 

a normatíva 

biztosította 

keretből 

önkéntesek 

bevonásával 

 

Fogyatékosok esélyegyenlősége 

1 Önbecsülé

s 

erősítése, 

segítő kéz 

nyújtása a 

fogyatékk

al élőknek 

Megélhetési 

problémák 

Nehezített 

munkavállal

ás 

Megváltozo

tt 

munkaképes

ségű, 

fogyatékkal 

élők piacra 

jutása, 

közösségbe 

kerülése 

Költségveté

s 

7/2022 

(III.22.) 

szoc. 

rendelet a 

pénzbeni és 

természetbe

ni 

ellátásokról 

Országos 

Fogyatékoss

ágügyi 

Program 

2015-2025 

„Tartős 

ápolás-

gondozás 

2030” 

stratégia 

Lakóhely és 

rehabilitációs 

munkahely 

közötti 

közlekedés 

támogatása 

Szűrővizsgál

atokhoz, 

ügyintézéshe

z 

tanyagondno

ki autóval- 

RÁMPÁVA

L szállítás 

Képviselőte

stület  

jegyző 

polgármeste

r Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

igazgató - 

tanyagondn

ok 

2028.01.30. Megállapítot

t 

támogatások 

száma     A 

felhasznált 

keret összege 

Igénybe 

vevők száma 

Pénzügyi 

Humán 

Technikai 

Fenntartható 

folyamatos 

tevékenységgel 

a költségvetés 

biztosította 

keretből a 

rendelet 

hatálya alatt 

 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, 

a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 

a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 

beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 

összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 

önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 

válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  

- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 

kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, 
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- 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 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, dokumentálása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 

településeken (opcionális) 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.  

 

 

 

 
 

 

 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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. 

 

A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

• a település polgármestere, 

• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 

képviselői, 

• helyi jelzőrendszeri felelős, 

• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

egyházak képviselői, 

• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 

szervezetek képviselői, 

• a település HEP referense, 

• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy 

a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 

kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 

képviselői). 
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3.3 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. 

 

3.4 Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

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

mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett 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. 

 

 

3.5 Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 

polgármester felel. 

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

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 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 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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-

et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  

 

 

3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  

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. 

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

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

elhárításáról. 

 

 








