
J E GY Z Ő K Ö NY V 

 

 

 

Készült: A Ládbesenyői Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus 06. 

napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

 

 

Jelen vannak: Fedor Attila   Polgármester 

Tóth Gellért   Alpolgármester 

Gór Gyula   Képviselő 

Tóth János   Képviselő 

Ifj. Tóbiás György  Képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

 

 

Hornyákné Szilasi Melinda Aljegyző 

Gór Katalin   Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Fedor Attila polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

mivel mind az 5 megválasztott tag jelen van.  

Javaslatot tesz az ülés napirendjére. 

 

 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Előadó: polgármester 

 

3. Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

4. Beiskolázási támogatás megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

5. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó 

 

6. Indítványok, javaslatok. 
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Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a testületi ülésre kiküldött meghívó napirendi pontként 

nem tartalmazta a Helyi Esélyegyenlőségi program (HEP) elfogadását, de mivel ezt a Türr István 

Képző és Kutató Intézet időközben jóváhagyta, így javasolja felvenni napirendi pontként. Az 

elhangzott javaslatnak megfelelően a képviselő-testület egyhangúan a következő napirendet fogadta 

el: 

 

 

Elfogadott napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Előadó: polgármester 

 

3. Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

4. Beiskolázási támogatás megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása. 

Előadó: polgármester 

 

6. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó 

 

7. Indítványok, javaslatok. 

 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

2. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Előadó: polgármester 

 

3. Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

4. Beiskolázási támogatás megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása. 

Előadó: polgármester 
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6. Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó 

 

7. Indítványok, javaslatok. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1./ napirendi pont: 

   

Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés óta végzett 

munkáról. 

Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: Az elmúlt falunap nagyon jól sikerült, rengeteg pozitív visszajelzést 

kaptunk. Sajnos túlléptük a korábban megszavazott és a rendezvényre szánt 1 millió forintot, mert 

néhány dolgot és fellépőt nem sikerült díjtalanul vagy olcsóbban kölcsönkérnünk, illetve 

meghívnunk. Ilyen volt a padok bérlése, valamint az egyik fellépőnk betegség miatt lemondta a 

rendezvényen való részvételét, így drágábbat sikerült szereznünk helyette. Trambulin is volt a 

gyerekeknek, ez is plusz költséget jelentett, így összesen 153.000.-Ft-al léptük túl a megszavazott 

határt. Testőrök és rendőrök is biztosították a helyszínt a rendezvény ideje alatt, így semmilyen 

konfliktus nem alakult ki. A plusz költségek közé sorolhatjuk azt is, hogy vettünk sátrat, hogy több 

ünnepségen fel tudjuk használni, és ne kelljen bérelni, vagy kölcsön kérni.  

Polgármester úr kéri, hogy a testületi tagok fogadják el a tájékoztatóját. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a falunapról szóló tájékoztatást elfogadja. 

 

2./ napirendi pont: 

 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester átadja a szót aljegyző asszonynak. 

 

Hornyákné Szilasi Melinda aljegyző asszony ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztésbe 

foglaltakat. Mivel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a települési önkormányzatoknak kell 

gondoskodniuk, így a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 

a közszolgáltatóval kötött írásbeli szerződés útján kell biztosítania. Az önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásra csak egy szerződést köthet, s csak olyan 

gazdálkodóval köthető szerződés, amely rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel és az OHÜ által kiadott minősítő okirattal. Minden települési önkormányzatnak új 

közszolgáltatási szerződést kell kötnie 2013. december 31. napjáig. 

Így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok zavartalan ellátásának 

biztosítása érdekében szükségessé vált a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Mindemellett elmondja, hogy kiküldték a szeméttároló edények használati díjáról szóló számlát, 

viszont a jelenlegi szerződésünkben az áll, hogy nem kérnek ezért használati díjat, ezért a számlát 

visszaszármaztattuk a Zrt. részére.  
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Fedor Attila polgármester megkéri a képviselő- testületet, hogy fogadják el a felülvizsgált és 

módosított Társulási Megállapodást.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2013.(VIII.06.) határozata 

 

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata 

és módosítása 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodását 

megtárgyalta és azt az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

jóváhagyja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált és módosított 

társulási megállapodás aláírására.  

 

A módosított és felülvizsgált társulási megállapodás a határozat 

mellékletét képezi.  

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:  polgármester 

3./ napirendi pont: 

 

Általános iskolások autóbusz támogatásának megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy eddig 960.-Ft-ba került a bérlet az általános iskolás 

gyerekeknek, így 1.000.-Ft-os bérlettámogatást adtunk iskolaidőben minden hónapban. Ennek most 

is az lenne a feltétele, hogy amint tudomást szerzünk arról, hogy a gyerek tankötelezettségének nem 

tesz eleget, a támogatás felfüggesztésre kerül.  

Polgármester úr felteszi szavazásra a bérlettámogatást. 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2013.(VIII.06.) határozata 

 

Tárgy: Általános iskolások autóbuszbérlet támogatásának 

megtárgyalása  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Ládbesenyő községben állandó lakóhellyel rendelkező 
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általános iskolás tanulók számára  2013. szeptember hónaptól – 2014. 

június hónappal bezárólag a törvényes képviselőnek 1000.-Ft, azaz 

egyezer forint bérlettámogatást nyújt gyermekenként.  

Kivételt képez az az eset, amikor a családi pótlék folyósításának 

felfüggesztése megtörtént tankötelezettség megszegése miatt. 

 

Határidő: 2013. szeptember 02. , illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

4./ napirendi pont: 

 

Beiskolázási támogatás megtárgyalása. 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)  

 

Fedor Attila polgármester: Azok az iskoláskorú gyermekek kaptak eddig beiskolázási támogatást, 

akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak. Kb. 18 diákról van szó, beleértve a 

középiskolásokat és főiskolásokat is. Ők iskolalátogatási igazolás bemutatásával vehették át az 

összeget.  

Mivel eddig 10.000.-Ft/fő volt ez a támogatás, javasolja az összeg elfogadását.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2013.(VIII.06.) határozata 

 

Tárgy: Beiskolázási támogatás megtárgyalása  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ládbesenyő 

községben állandó lakóhellyel rendelkező általános és középiskolába, 

nappali rendszerű középfokú oktatási intézménybe beiratkozott, 

valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 

tanulók számára, 10.000.-Ft/fő, azaz tízezer forint összegű egyszeri 

beiskolázási támogatást állapít meg.  

 

A középiskola, illetve a felsőoktatási intézmény tanulója (hallgatója) 

esetében a beiskolázási támogatás csak iskolalátogatási igazolás 

benyújtása esetén fizethető ki.  

 

Határidő: 2013. szeptember 02. , illetve folyamatos 

Felelős: polgármester 

5./ napirendi pont: 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

(Az előterjesztések a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)  



 6 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program a Szendrőládi Közös 

Önkormányzati Hivatal mindhárom települését érinti. Ládbesenyő programjának az elkészítéséért 

Sallainé Zagraj Judit a felelős. Tanfolyamon vett részt, a program elkészítése a feladata. Július 1. 

napjától csak azok a települések pályázhatnak, akik rendelkeznek HEP-al. Tartalmazza például, 

hogy a romáknak hogyan biztosít az önkormányzat munkahelyet. Megkéri a testületi tagokat, hogy 

fogadják el Ládbesenyő Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2013.(VIII.06.) határozata 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program (HEP) - ot megtárgyalta és az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal   

j ó v á h a g y j a. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Polgármester 

 

6./ napirendi pont: 

 

Szociális segélykérelmek elbírálása. 

Előadó: igazgatási előadó 

 

 

A napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

7./ napirendi pont: 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester elmondja, hogy az Edelény felé vezető út iszapos, kátyús volt, teljesen 

balesetveszélyes. Többszöri telefonálás ellenére sem jöttek ki a szükséges javításokat elvégezni, így 

levél formájában kerestük meg az illetékeseket. Erre válaszként néhány nap múlva elvégezték a 

javításokat és visszaírtak egy tájékoztató levelet a munka befejezéséről. 

 

Gór Gyula képviselő: A hivatal melletti lakóház hátsó kerítését nekünk kell megcsinálni, milyen 

anyagból kellene rendbe hozni? 

 

Fedor Attila polgármester: Fakerítés akarnak a tulajdonosok, de nincs emberünk még, akivel meg 

lehetne csináltatni. 
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Tóth Gellért alpolgármester: Szó volt már régebben a gázfűtésről való átállásról, mert az 

önkormányzatnak nagyon sokba kerül. Van erre valamilyen megoldás? 

 

Fedor Attila polgármester: Mindenképpen meg kellene oldani a fűtési szezonra már a fatüzelésre 

történő átállást elsőként gazdaságossági okokból. 

 

 

Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy áramszünet miatt a nagyhegyen a szivattyú leégett, így 

szükséges volt egy újat vásárolnunk. Andrástanyán az egyik közkifolyónál csőtörés volt, melyről az 

ÉRV Zrt. jegyzőkönyvet vett fel. A csőtörés miatt kiszámlázott hatalmas vízszámla ügyében 

folyamatos egyeztetés van.  Nem igazán volt tisztázott a szolgáltatónál a községben lévő 

közkifolyós kutak megjelölése, illetve pontos helye, ezt is sikerült egyeztetni a szolgáltató 

munkatársaival.  

 

 

A Viaterm Kft.-től kértünk árajánlatot, mert a néhai Hajdú Zoltán telkén lévő ház veszélyessé vált, 

így azt le kellene bontani. Ez az összeg 130.000.-Ft + áfa.  Kéri a Képviselő-testület véleményt, 

majd javasolja elfogadásra az ajánlatot.  

 

( A szóbeli előterjesztés alapján készült írásos anyag a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.) 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2013.(VIII.06.) határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező 3780 Ládbesenyő, 

Rákóczi út 61. szám alatti lakás bontási ügye 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ládbesenyő, 

Rákóczi út 61. sz. alatti ingatlan bontási munkálataira szóló ajánlatot 

megtárgyalta és a határozat mellékletében foglalt árajánlatot elfogadja. 

 

Továbbá felhatalmazza a polgármestert az árajánlatnak megfelelő 

vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

Fedor Attila polgármester: A községben van két problémás ingatlan, amelyek régiek, az udvar 

kaszálása nem megoldott. A Kovács-féle ingatlan mindhárom tulajdonosát felszólítottuk, de nem 

kell nekik az ingatlan, fizetni nem akarnak, pedig jelzálog van rajta, azonban kellene az aláírásuk a 

bontási engedélyhez, mert műszaki véleményeztetést és bontási engedélyt kellene nekik kérni. 

Ezután a bontást nekünk kellene megoldani. Összeget nem tudunk még. 

A START munkát ismét szeretnénk jövőre megpályázni, belvízelvezetésre 4 embert vennénk fel.  
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Gór Gyula képviselő: Jó lenne még a közterületeinken lévő fából készült padokat, díszelemeket 

lefestéssel megóvni, mert tönkre fognak menni. 

 

Fedor Attila polgármester, mivel több indítvány javaslat nem hangzott el, megköszönte a részvételt 

és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. Elmondja, hogy a továbbiakban az ülés zárt üléssel 

folytatódik.  

 

 

K.m.f. 

 

 
 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna        .  

          jegyző távollétében: 

 

              Fedor Attila                                                          Hornyákné Szilasi Melinda 

              Polgármester                                                                    Aljegyző 
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1. melléklet 

        2./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 
Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. augusztus 06. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 
 

Tárgy:  A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  

  Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

Mötv.) 146. §. (1) bekezdése alapján:  

 

„Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-

testületek felülvizsgálják és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény 

hatálybalépését követő hat hónapon belül.” 

 

Az Mötv., valamint a 2013. január 1-jén hatályba lépett, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (továbbiakban Ht.) alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról a települési 

önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. 

 

A Ht. alapján 2014. január 1-jétől gazdálkodó csak olyan közszolgáltató lehet, amely: 

 

- az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi 

tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik, 

- hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, 

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik, 

- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott 

minősítő okirattal rendelkezik, és mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási 

szerződést kötött a települési önkormányzattal. 

 

A települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval 

kötött írásbeli hulladékgazdálkodási szerződés útján kell biztosítania. A települési önkormányzat 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásra csak egy hulladékgazdálkodási szerződést köthet, s 

csak olyan gazdálkodóval köthető szerződés, amely rendelkezik hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiadott minősítő okirattal rendelkezik. Minden 

települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie 2013. december 31. napjáig. 

 

A fentiekre való hivatkozással – a jogszabályi előírásoknak eleget téve – a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatással kapcsolatos feladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében szükségessé 

vált a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása. 

Kérem a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjenek.  



 10 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2013. 

(VIII…..) HATÁROZATA   

Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása 

 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás felülvizsgált és módosított Társulási Megállapodását megtárgyalta és 

azt az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgált és módosított társulási 

megállapodás aláírására.  

 

A módosított és felülvizsgált társulási megállapodás a határozat mellékletét 

képezi.  

 

Határidő:  15 nap  

Felelős:  polgármester 

 

 

 

 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 02. 

 

        Fedor Attila  

        polgármester 
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Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodása 

 

 

A 2001. október 9., 

2002. december 19., 

2003. április 14., 

2005. november 4., 

2006. július 5., 

2008. január 28., 

2011. május 31. 

2013 …………….. hó napján 

Történt 

módosításokkal egységes  

szerkezetbe foglalva 
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Az alábbi felsorolt Önkormányzatok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) 

pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában meghatározott társulási jog alapján, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 36 § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hulladékgazdálkodási feladatok 

korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, az alábbi társulási megállapodást kötik.  

 

1. A Társulás neve, székhelye, tagjai, működési területe: 

 

1.1. Neve: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 

1.2. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. 

1.3. A társulás önkormányzati tagjainak neve székhelye: 

1.3.1. Társult tagok: 

 

 

 

 
 Önkormányzat címe Lakosságszám,  Képviseli 

1.  3753. Abod, Magyar út 42.   

2.  3759. Aggtelek, Kossuth L. út 8.   

3.  3779. Alacska, Dózsa Gy. út.7.   

4.  3717. Alsódobsza, Rákóczi F. út 44.   

5.  3727. Alsószuha, Dózsa Gy. út 3.   

6.  3735. Alsótelekes, Béke út 36.   

7.  3811. Alsóvadász, Fő út 63.   

8.  3663. Arló, Ady E. út 162.   

9.  3713. Arnót, Petőfi S. út 120.   

10.  3780. Balajt, Fő út 55.   

11.  3642. Bánhorváti, Szabadság út 32.   

12.  3575. Berzék, Petőfi S. út 42.   

13.  3671. Borsodnádasd, Alkotmány út 3.   

14.  3574. Bőcs, Hősök út 2.   

15.  3643. Dédestapolcsány, Petőfi S. út 21.   

16.  3721. Dövény, Rákóczi F. út 11.   

17.  3780. Edelény, István Király útja 52.   

18.  3757. Égerszög, Béke út 15.   

19.  3608. Farkaslyuk, Jószerencsét tér 1.   

20.  3722. Felsőkelecsény, Szabadság út 16.   

21.  3721. Felsőnyárád, Alkotmány út 8.   

22.  3735. Felsőtelekes, Fő út 64.   

23.  3715. Gesztely, Szabadság tér 2.   

24.  3728. Gömörszőlős, Kassai út 38.   

25.  3626. Hangony, Rákóczi F. út 138.   

26.  3563. Hernádkak, Fő út 50.   

27.  3725. Imola, Rákóczi F. út 48.   

28.  3741. Izsófalva, Izsó M. út 64.   

29.  3721. Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.   

30.  3644. Járdánháza, IV. Béla út 27.   

31.  3758. Jósvafő, Petőfi S. út 33.   

32.  3700. Kazincbarcika, Fő tér 4.   

33.  3735. Kánó, Széchényi út 7.   
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34.  3728. Kelemér, Tompa M. út 17.   

35.  3627. Kissikátor, Szabadság út 4.   

36.  3775. Kondó, Szabadság út 34.   

37.  3732. Kurityán, Kossuth L. út 36.   

38.  3780. Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.   

39.  3434. Mályi, Széchényi I. út 12.   

40.  3645. Mályinka, Rákóczi F. út 5.   

41.  3754. Meszes, Fő út 39.   

42.  3744. Múcsony, Fő út 2.   

43.  3598. Nagycsécs, Apponyi út 9.   

44.  3433. Nyékládháza, Vasút út 16.   

45.  3562. Onga, Rózsa F. út 18.   

46.  3743. Ormosbánya, Petőfi tér 1.   

47.  3600. Ózd, Városház tér 1.   

48.  3777. Parasznya, Rákóczi F. út 23.   

49.  3756. Perkupa, Kossuth L. út 12.   

50.  3630. Putnok, Kossuth L. út 5.   

51.  3776. Radostyán, Rákóczi F. út 40.   

52.  3724. Ragály, Rákóczi F. út 16.   

53.  3742. Rudolftelep, József A. út 43.   

54.  3792. Sajóbábony, Bocskai I. út 2.   

55.  3793. Sajóecseg, Széchenyi I. út 27.   

56.  3636. Sajógalgóc, Táncsics M. út 4.   

57.  3720. Sajóivánka, Kossuth L. út 38.   

58.  3720. Sajókaza, Petőfi S. út 11.   

59.  3773. Sajókápolna, Szabadság tér 25.   

60.  3791. Sajókeresztúr, Rákóczi f. út 40.   

61.  3773. Sajólászlófalva,Vörösmarty út 15.   

62.  3656. Sajóvelezd, Rákóczi F. út 10.   

63.  3729. Serényfalva, Kossuth L. út 63.   

64.  3716. Sóstófalva, Kossuth L. út 36.   

65.  3754. Szalonna, Petőfi S. út 5.   

66.  3751. Szendrőlád, Fő út. 63.   

67.  3800. Szikszó, Kálvin tér 1.   

68.  3762. Szögliget, Kossuth L. út 57.   

69.  3757. Szőlősardó, Széchényi út 10.   

70.  3726. Szuhafő, Petőfi S. út 4.   

71.  3731. Szuhakálló, Kossuth L. út 7.   

72.  3644. Tardona, Kossuth L. út 32.   

73.  3757. Teresztenye, Rákóczi F. út 18.   

74.  3724. Trizs, Petőfi S. út 19.KÖZSÉGI Ön.   

75.  3716. Újcsanálos, Hősök tere 1.   

76.  3636. Vadna, Kassai út 25.   

77.  3778. Varbó, Rákóczi F. út 41.   

78.  3756. Varbóc, Dózsa Gy. út 18.   

79.  3726. Zádorfalva, Nagy út 16.   

80.  3723. Zubogy, Szabadság út 1.   

81.  3647. Csokvaomány, Széchenyi út 1.   

82.  3780. Damak, Szabadság út 14.   
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83.  3825. Debréte, Petőfi út 3.   

84.  3786. Hegymeg, Petőfi út 20.   

85.  3768. Hidvégardó, Tornai út 106.   

86.  3765. Komjáti, Petőfi út 13.   

87.  3786. Lak, Kossuth út 1. v 2.   

88.  3648. Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66.   

89.  3344. Mikófalva, Rákóczi út. 2.   

90.  3345. Mónosbél, Kossuth út 1.   

91.  3646. Nekézseny, Kossuth L. út 1.   

92.  3825. Rakaca, Petőfi út 92.   

93.  3826. Rakacaszend, Fő út 13.    

94.  3656. Sajómercse, Petőfi S. út 27.   

95.  3712. Sajóvámos, Munkácsy út 2.   

96.  3659. Sáta, Széchényi I. út 19.   

97.  3809. Selyeb, Hunyadi J. út 21./1.   

98.  3787. Tomor, Kossuth út 75.   

99.  3765. Tornabarakony, Dózsa Gy. út 34.   

100.  3767. Tornanádaska, Kossuth út 44.   

101.  3765. Tornaszentandrás, Hunyadi út 4.   

102.  3769. Tornaszentjakab, Rákóczi út 23.   

103.  3622. Uppony, Széchényi út 65.   

104.  3825. Viszló, Fő út 70/a   

105.  3795. Hangács, Szabadság út 21.   

106.  3795. Nyomár, Szabadság út 45.   

107.  3347. Balaton, Köztársaság tér. 1.   

108.  3903. Becskeháza, Fő út 10.   

109.  3343. Bekölce, II. Rákóczi F. 3.   

110.  3346. Bélapátfava, IV. Béla út.70.   

111.  3658. Borsodbóta, Széchényi út 32.   

112.  3768. Bódvalenke, Petőfi S. út 1.   

113.  3346. Bükkszentmárton, II. Rákóczi u.78.   

114.  3794  Boldva, Széchenyi út 50.    

115.  3796  Borsodszirak,  Bartók B. út 48.   

116.  3654  Bánréve, Kossuth L. u. 158. hrsz.   

117.  3704. Berente, Esze Tamás út 18.   

118.  3764. Bódvarákó, Szabadság út 22.   

119.  3763. Bódvaszilas, Kossuth út 21.   

120.  3627. Domaháza, Petőfi S. u. 9.   

121.  3752. Galvács, Bereg út 10.   

122.  3755. Martonyi, Fő út 52   

123.  3552. Muhi, Rákóczi út 1.v 2.   

124.  3641. Nagybarca, Kossuth út 32.   
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125.  3733. Rudabánya, Gvadányi út 47.   

126.  3752. Szendrő, Hősök tere 1.   

127.  3761. Szin, Szabadság út 18.   

128.  3761. Szinpetri, Dózsa Gy. 58.   

129.  3734. Szuhogy, József A. út 52.   

130.  3757. Tornakápolna, Dózsa Gy. 31   

 

 

 
1.4. Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

1.5. Törvényességi ellenőrzést ellátó szerv: a Mötv. 127. §-a szerint a székhely szerint illetékes 

kormányhivatal. 

1.6. Költségvetésének felügyeleti rendje: a Társulás költségvetési felügyeletét Kazincbarcika   

Város Önkormányzat Képviselő Testülete látja el 

1.7. Törzskönyvi azonosító szám: 549989 

 

 2. A Társulás időtartama: 

 

A Társulás határozatlan időre jött létre. 

 

 3. A Társulásra átruházott önkormányzati feladat – és hatáskörök, tevékenységi köre: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján helyi 

önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 

hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a 

alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása érdekében egymással 

társulhatnak. A kötelezően ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok 

közül a tagok a Társulásra ruházzák át a Társulás célját képező projekt megvalósításával 

kapcsolatos alábbi feladat és hatásköröket: 

 

 3.1. A Társulás feladata a társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, 

közös társulási programok kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén 

korszerű, az EU komform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki és a térségben 

elősegítse a felhagyott korszerűtlen és illegális hulladéklerakók felszámolását, környezetvédelmi 

projektet dolgozzanak ki, a megvalósításhoz nemzetközi pénzügyi alap támogatásának elnyerésére, 

valamint a társulás feladatainak megvalósításához szükséges egyéb belföldi pályázatot készítsenek 

és nyújtsanak be az önkormányzatok és szakmai befektetők közreműködésével. 

 

Fentieken túlmenően a Társulás feladata a Társulásban résztvevő önkormányzatok és szakmai 

befektetők kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, 

térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítása és üzemeltetése, mely 

magában foglalja a szilárd települési hulladék szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a 

válogatási maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését. 

A fentiekhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítása, az eszközök beszerzése, a 

szükséges beruházások megvalósítása, az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felhagyott 

hulladéklerakók rekultivációs munkái, hulladékhasznosításának iránymeghatározása és 

megvalósítása is a Társulás feladatát képezi.  
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A megvalósítandó regionális hulladékgazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni, a magas 

technikai és műszaki infrastukturális előírások megvalósítására a Ht. rendelkezéseire figyelemmel, 

valamint ennek működtetésére és szolgáltatás nyújtására az előbbi feltételeknek megfelelően. 

 

3.2. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében a Társulás és a Társulási tagok feladatai: 

 

3.2.1. A Társulás területén létrehozandó térségi – regionális hulladékgazdálkodási rendszer 

felépítéséhez szükséges projekt kidolgozása – illetőleg ilyen jellegű projektek begyűjtése, 

összefogása. 

 

3.2.2. Pályázat benyújtása a program pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében EU támogatások 

elnyerése (ISPA, KEOP stb.).    

 

3.2.3. A társult önkormányzatok és képviselő-testületeik tevékenységük során figyelembe veszik a 

Társulási Megállapodásban megfogalmazott érdekazonosságot és ennek megfelelően segítik a 

projekt megvalósulását és a felépült rendszer üzemeltetését. 

 

3.2.4. A társult önkormányzatok társadalmi-, gazdasági- és tájképi környezeti helyzetének, 

adottságainak megfelelően a térség menedzselése, a jövedelem termelésének a bel- és külföldi 

befektetések gazdasági és környezeti feltételeinek segítése, kapcsolat kiépítése más bel- és külföldi 

térségekkel.       

 

3.2.5. A társult önkormányzatok érdekeinek összehangolása, információcsere, kölcsönös 

tájékoztatás, valamint szakmai tanácsadás. 

 

3.2.6. A Társulás tagjai kötelesek minden rendelkezésükre álló eszközzel közreműködni a Projektek 

megvalósításában és működtetésében. Ennek során kötelesek: 

 

- a Projekt megvalósításához szükséges döntéseket, határozatokat kellő időben, módon és 

tartalommal meghozni, hozzájárulásokat megadni 

- a szükséges hatósági engedélyek kiadásáról gondoskodni, 

- a Projekt megvalósításához szükséges önkormányzati rendeleteket kellő időben, módon és 

tartalommal megalkotni és elfogadni, 

- a lakosságot megfelelő módon tájékoztatni a Projekt megvalósulásáról, 

- a megvalósult projektek üzemeltetéséről gondoskodni, 

- az előírt pénzügyi kötelezettségeket határidőben teljesíteni. 

 

3.3. A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Sajó-Bódva regionális szilárdhulladék 

gazdálkodási rendszer az alábbi konkrét létesítmények létrehozását, illetve feladatok teljesítését 

tűzte ki célul: 

 

1. Hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása Sajókaza külterületén hulladékválogató, 

hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel, 

2. Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása kiszolgáló és 

működtető létesítményekkel Sajókaza térségében meglévő Regionális Hulladékkezelő 

Központ részeként, 

3. Hulladékátrakó telepek létesítése, 

4. A projekt területén szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és fejlesztése, 

5. A projekt területén megtűrt, környezetet veszélyeztető hulladéklerakók felszámolása és 

rekultivációja 

6. A hulladékkezelő, hulladék feldolgozó telephelyre vezető – a településeket -  (Szuhakálló, 

Múcsony) elkerülő - útszakasz megépítése.  
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7. Egyéb környezetvédelmi beruházások, fejlesztések végrehajtása. 

 

3.4. Szakmai befektetők támogatása 

 

A Társulási Megállapodás aláírásával az alapító önkormányzatok felhatalmazták a Társulást, hogy a 

társult önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott elvek alapján külön megállapodást 

kössön a Projekt megvalósítása érdekében szakmai befektetőkkel (továbbiakban: Szakmai 

Konzorcium), amelyben részletesen meghatározzák, hogy a Szakmai Konzorcium milyen, és 

mekkora mértékű támogatást nyújtson a Társulás javára, illetve részletesen meghatározták a felek 

jogait és kötelezettségeit. 

 

3.5 A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján helyi 

önkormányzati feladat a környezet-egészségügy, köztisztaság biztosítása illetve a 

hulladékgazdálkodás megoldása. A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 36.§-a 

alapján a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataik ellátása. 

 

3.6. A társulás alaptevékenységi szakágazata 

 

381100 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. 

 

 

 

3.7. Szakfeladatok száma 

 

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 

 

6420 Vagyonkezelés 

7490 

 

 

Máshová nem sorolt egyéb szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység 

 

4. A Társulás tagsága: 

 

A Társulás tagja lehet a térség és a térségbe tartozó településekkel területi és gazdasági 

kapcsolatban álló települési önkormányzat, amelynek képviselő-testülete a Mötv 89 § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint minősített többséggel a Társulásba való belépés mellett dönt és a 

Társulási Megállapodásban foglaltakat önkormányzatra vonatkozóan magára nézve kötelezőnek 

fogadja el, valamint vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Társulás munkájában, a tagdíjat 

költségevetésében tervezi és azt befizeti és csatlakozását a Társulás elfogadja. 

 

5. A Társulás jogállása, társult tagok: 

 

5.1.A Társulás a Mötv. 87.§-ában foglalt rendelkezésnek és az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 7.§-ának megfelelően önálló jogi személyiséggel rendelkezik, 

működése során – külön törvényben foglaltak szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

A Társulás gazdálkodási, pénzügyi, gazdasági feladatait jelen megállapodásban meghatározott 

keretek között, az Áht. 27.§ (4) bekezdése alapján az Áht. valamint az államháztartásról szóló 
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törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Ávr.) 

foglaltak szerint látja el. 

 

5.3. A Társulás alapító tagjai alapítói jogkörükben, képviselő-testületeiknek határozattal történő 

felhatalmazása alapján meghatározták a Társulás szervezeti rendszerét. 

 

5.4. A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

6. A Társulás vagyona, gazdálkodása: 

 

A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet,, a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 

előírásai alkalmazandók. 

 

A Társulás feladatainak ellátását szolgáló – a Társulás tulajdonát képező - vagyont a vagyonleltár 

tartalmazza. 

 

A Társulás adószáma: 15549989-2-05 

 

A Társulás KSH statisztikai számjele: 15549989-3821-322-05 

 

A Társulás bankszámlaszáma: 11734152-15549989-00000000 

 

 

6.1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll, 

amelyek a Társulás céljainak megvalósítását szolgálják. 

 

6.2. A Társulás bevételei: 

 

6.2.1. A tagsági díj 

 

A Társulás tagjait képező települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni. 

 

 

A tagsági díj mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képező önkormányzatonként 

lakosságarányosan 100 Ft-/fő, azaz Száz forint/fő. A tagsági díj alapját képező lakosság 

létszámának megállapítása a KSH hivatalos adatai alapján történik. A tagsági díj a Társulás 

működési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári évvel. 

 

A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettől eltérő mértékben a tagsági díjat 

megállapítani a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek elfogadásával.  

 

A Társulási tagok a Mötv 93 § 9. pontja alapján rögzítik, hogy az önkormányzatok által vállalt 

pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a fizetési kötelezettséget nem teljesítő 

önkormányzatok ellen beszedési megbízást bocsátanak ki, melyhez a  jelen Társulási 

megállapodásban foglaltak alapján a tagok hozzájárulnak továbbá felhatalmazásukat adják. 

Ugyanez vonatkozik a fejlesztési, beruházási célra vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítés 

esetére az ott írt szabályozási mód szerint. 
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A Társulásban résztvevő önkormányzati tagok első ízben a megalakulást követő 30 napon belül, 

majd évente folyamatosan minden év szeptember 30-ig kötelesek a tagsági díjat megfizetni. 

Szerződő felek a megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg. 

 

A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget (tagdíj) költségvetési 

rendeleteikben biztosítják. 

 

 

6.2.2. Nemzetközi és belföldi támogatások 

 

Jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 3.3.2. pontban 

meghatározott ISPA támogatást pályázta meg a Társulás, mely teljes egészében a Társulás bevételét 

képezi, melyet csak a 3.1. pontban meghatározott feladataira használhatja fel. Ugyanez vonatkozik a 

KEOP projekt keretében megvalósuló beszerzésre kerülő vagyontárgyakra is, melyek a beruházási 

szakasz lezárultával a Társulás tulajdonába kerülnek.  

 

 

 

6.2.3. Egyéb bevételek 

 

a.) a Társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységből származó saját bevételek, 

 

b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 

 

c.) alapítványok, pályázatok bevételei. 

 

6.3. Az Elnök a Munkaszervezettel együttműködve a Társulás bevételeit és kiadásait elkülönített 

számlán köteles nyilvántartani, amelyről a kimutatást a Társulás tagjainak kérelmére köteles 

bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani.  

 

A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzéséről a Társulás tagjai a pénzügyi 

bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenőrzésre a Társulási Tanács erre szakosodott 

ellenőrt is felkérhet. 

 

6.4. Intézmény, más szervezet közös alapítására, az alaptói jogok gyakorlására vonatkozó 

rendelkezések 

 

A Társulás a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására kizárólag a saját 

részvételével, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9.§ (1) bekezdés k) pont 

előírásainak megfelelő, egyszemélyes gazdasági társaságot alapíthat. A Társulás által alapított 

gazdasági társaságra továbbá annak létesítő okiratára a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései megfelelően 

alkalmazandók  A Társulás által alapított gazdasági társaság a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozik. 

 

7. A Társulás szervezete 

 

7.1. Társulási Tanács: 

 

A Társulási Tanács a Mötv. 94.§-a alapján Társulás legfőbb szerve, mely a Társulás tagjait képező 

önkormányzatok képviselő-testületei által delegált  képviselőinek az összességéből áll. Határozatai 

a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 
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Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál a Társulási Tanácsba.  

 

Minden Önkormányzatot egy szavazat illet meg. 

 

A Társulási Tanács dönt a jelen szerződésben meghatározott és a Társulás tagjai által átruházott, 

valamint a vonatkozó jogszabályok által meghatározott saját feladat és hatáskörben. 

 

Szavazni személyesen, vagy a Társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján 

lehet.  

 

A Társulási Tanács tagjai – képviselő – testületeiknek beszámolnak a Társulási Tanácsban végzett 

tevékenységükről.  

 

A Társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja.  

 

A Társulás Tanács megalakultnak tekintendő, ha a képviselő testületek mindegyike jóváhagyta a 

megállapodást, megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a 

megalakulását.  

 

7.1.1. A Társulási Tanács tagjaiból elnököt és két alelnököt választ. 

 

7.1.2. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

 

a/ döntés minden olyan – a Projekt célok megvalósításán kívül – jogügylet megkötéséről, amelyben 

a Társulás 10.000.000,- Ft-ot, azaz Tízmillió forintot meghaladó mértékben vállalna pénzügyi 

kötelezettséget, 

b/ a Pénzügyi Bizottság, a Társulási Tanács elnökének, alelnökeinek a megválasztása és 

visszahívása. A felsoroltak feladataikat díjazás nélkül látják el. 

c/ a tagokat terhelő díj és egyéb kötelezettség megállapítása  

d/ a tag kizárásának, új tag felvételének elhatározása,  

e/ a Társulás költségvetésének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása, 

 

A c-d/ pontokban meghatározottak érvényességéhez Társulási Tanács minősített többségű (Mötv 94 

§ (7) bekezdés.) döntése szükséges. 

 

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt 

vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a 

felét. 

 

A Társulás tagjai mindegyikének minősített többségű döntése szükséges, az alábbi esetekben.  

a/ jelen Társulási megállapodás jóváhagyása és módosítása,  

b/ a Társulás megszüntetésének elhatározása 

 

7.1.3. A Társulási Tanács ülését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a Tanács 

elnöke által meghatározott időpontban kell összehívni. A Tanács ülését minden esetben össze kell 

hívni, amennyiben jelen szerződés 7.1.2. pontjában meghatározott kérdésben dönteni kell, ha azt 

bármelyik tag a napirend egyidejű megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi 

ellenőrzési jogkörében eljárva, azt a törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv 127 §-ban foglaltak 

alapján gyakorló Kormányhivatal kezdeményezi.  
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7.1.4. A Társulási Tanácsot az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően a Tanács elnöke, 

akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze írásban. 

 

7.1.5. A Társulási Tanács tagjait alkotó Önkormányzatok képviselője a Társulási Tanácsban egy 

szavazattal rendelkezik. 

 

7.1.6. A Társulási Tanács  határozatképes, ha a 7.1.5. pont alapján meghatározott szavazati joggal 

rendelkező képviselők vagy azok szabályszerűen meghatalmazott helyettes-képviselője több, mint 

fele az ülésen jelen van. A Társulási Tanács érvényes döntéséhez a megállapodásban meghatározott 

számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok 

szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.    

 

A Tanács határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 7. napra, illetve a meghívóban 

megjelölt időpontra kell a Tanácsot ismételten összehívni. (Mötv 94 § (8) bekezdés) 

 

A Társulás tagja által a helyettesítésre adott meghatalmazás csak egy alkalomra szólhat, melynek 

hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt tanácsülésre is. 

 

7.1.7. A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek.  

 

7.1.8. A Társulási Tanács ülésének napirendjét az Elnök határozza meg, azonban köteles a 

napirendjére venni azt az indítványt, amit bármely tag írásban napirendként tárgyalni kér. 

 

7.1.9. A Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási Tanács ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 

Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászólhatnak, illetve hozzá kell szólniuk, ha 

bármely képviselő azt kéri. 

 

7.1.10. A Társulási Tanács üléséről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi 

pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket. 

 

A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács Elnöke és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja 

alá. A jegyzőkönyvet az Elnök a  törvényességi felügyeleti jogokat a Mötv 127 §-ban foglaltak 

alapján gyakorló Kormányhivatalnak 15 napon belül megküldi. 

 

7.1.11. A társulás tagjai a társulás működését – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

– célszerűségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenőrizni. A Társulási Tanács tagjai félévente 

egy alkalommal kötelesek képviselő-testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai 

tevékenységéről, mellyel együtt történik a 7.3. pontban foglalt pénzügyi ellenőrzés eredményének 

értékelése is. 

 

7.2. Az Elnök, a Társulás képviselete: 

 

7.2.1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács választja meg a 7.1.2. és 7.1.6. pontban 

foglaltaknak megfelelően. Az Elnök megbízatása az önkormányzatnál betöltött tisztségének, 

megbízatásának megszűnéséig tart. 

 

A Társulást az Elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt. 
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A Társulási Tanács tagjai sorából két alelnököt választ. Az alelnökök segítik az Elnök munkáját és 

teljes jogkörrel helyettesítik az Elnököt. Megbízatásuk időtartamára a 7.2.1. pontban 

megfogalmazott, az Elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

7.2.3. Az Elnök ellátja a Társulás ügyeinek intézését. A Társulási Tanács a társulás gazdasági 

feladatainak ellátására Munkaszervezetet hoz létre, amely nem költségvetési szerv. 

 

7.2.4. A Társulási Tanács jogosult az Elnök visszahívására, valamint az új Elnök megválasztására. 

A korábbi Elnök köteles a választástól számított 30 napon belül az ügyek intézését az újonnan 

megválasztott Elnökének átadni, és teljes elszámolást készíteni. 

 

7.2.5. A Munkaszervezeten keresztül az Elnök: 

 

a/ irányítja a Társulás gazdálkodását, meghatározza a Társulás fejlesztési koncepcióját, 

b/ gondoskodik a Társulás mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítéséről, 

c/ a Társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi, 

d/ gondoskodik a Társulás könyveinek szabályszerű vezetéséről, 

e/ évente legalább egyszer jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, a 

Társulás feladatainak megvalósításáról. 

 

Továbbá az Elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a Társulási Megállapodás, illetve a 

Társulási Tanács előír számára. 

 

7.2.6. Az Elnök a tőle általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének 

megszegésével a Társulásnak okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó 

jogszabályok szerint felel. 

 

7.2.7. Az Elnök a Társulás bevételeivel a Pénzügyi Bizottság, valamint a Társulási Tanács 

ellenőrzése mellett a Munkaszervezettel együttműködve, önállóan, a Társulási Tanács hatáskörét 

nem sértve a törvényi szabályoknak megfelelően gazdálkodik, a működéssel járó költségeket a 

tagsági díj terhére abból fedezi. 

 

7.2.8. Az Elnök jogosult megbízatásáról lemondani. Az új Elnök megválasztásáig köteles a 

Társulási Tanács Elnöki megbízatásával járó kötelezettségeit ellátni, köteles a Társulási Tanács 

ülését a lemondástól számított 15 napon belül összehívni, aki megválasztja az új Elnököt. Az Elnök 

lemondásával az Alelnökek megbízatása nem szűnik meg. 

 

7.2.9. Az Elnök feladatainak ellátásához szakértőt is igénybe vehet a Társulás költségén. 

 

7.2.10. Az Elnök köteles jelen szerződés 6.2.2. pontjában meghatározott pályázatok benyújtására, a 

pályázat elnyerésének ügyintézésére. Képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a 

Közvetítői Szervezet (KSZ) és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a közbeszerzési 

pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.  

 

Az Alelnökre egyebekben az Elnökre vonatkozó szabályok az irányadóak. 

 

7.2.11. Az elnök megbízása megszűnik: 

- önkormányzati tisztségének megszűnésével, 

- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással, 

- a Társulás Tanács által történő visszahívással,  

- lemondással, 

- elhalálozással 
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A Tanács alelnökének megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések az irányadók.  

 

A Tanács alelnöke az elnök munkáját segíti, illetve akadályoztatása esetén – a Társulási Tanács 

által meghatározott helyettesítési rendben teljes jogkörrel helyettesíti.  

 

7.3. Pénzügyi Bizottság 

 

7.3.1. A Társulási Tanács tagjai közül az Elnök javaslata alapján megválasztja a Pénzügyi Bizottság 

9 tagját. A Pénzügyi Bizottság tagjai közül Elnököt választ.  

 

A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének 

ellenőrzéséről. 

 

A Pénzügyi Bizottság folyamatosan ellenőrzi az Elnök gazdasági szervezeten keresztül történő 

gazdálkodását, jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, a Társulás pénztárát, áruállományát, 

szerződéseit és bankszámláját megvizsgálhatja. 

 

A Pénzügyi Bizottság feladatköre továbbá, hogy a Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, 

mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az 

adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni 

és erről a Társulási Tanácsnak jelentést előterjeszteni. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagjainak részleges cseréje vagy az új tagokkal való kiegészítése esetén az új 

tagok megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól. 

 

A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha 

jogszabályba, Társulási szerződésbe ütköző vagy a Társulás érdekeit sértő intézkedést, mulasztást 

tapasztal. 

 

A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Alelnök. 

 

7.3.2. A Pénzügyi Bizottság évente egyszer köteles a Társulás tevékenységéről készített beszámolót 

valamennyi képviselő-testületnek megküldeni. A Társult önkormányzatok 10%-ának indítványára a 

Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban meghatározott ellenőrzést lefolytatni. 

 

7.4. Szakmai Konzorcium 

 

A Társulás jelen szerződés 3. pontjában meghatározásra került feladatainak teljesítése érdekében 

Szakmai Konzorcium segítségét veszi igénybe, melynek tagjai:  

 

1. ÉHG Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  

2. CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. képviselője  

3. Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft. képviselője 

 

A Társulási Tanács, valamint a Szakmai Konzorcium tagjai a Társulási megállapodás 3. pontjában 

meghatározott feladatainak teljesítése során valamennyi lényeges kérdést egyeztet, megvitat, 

határozati javaslatukat véleményezi. 

 

A projektek megvalósításával elkészítendő létesítmények üzemeltetésével felmerülő valamennyi 

lényeges kérdésben a Tanács köteles a Szakmai Konzorcium támogató szakvéleményét beszerezni. 
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7.5. Munkaszervezet 

 

A Munkaszervezet az Elnök felügyelete mellett készíti elő a Társulás működésével, fenntartásával, 

üzemeltetésével, előirányzat felhasználásával, előirányzat-módosításával, vagyonának 

használatával, hasznosításával, a készpénzkezeléssel, beszámolási kötelezettséggel, beruházással 

kapcsolatos feladatokat. 

 

A Munkaszervezet 3 tagból áll: 

- gazdasági és műszaki vezető, valamint adminisztrátor 

 

A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény az irányadó. 

A társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a társulás elnöke jogosult.  

 

 

7.6. Költségvetési Irányító Szerv 

 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok jelen megállapodás elfogadásával a Társulás 

költségvetési felügyeleti szerveként  

- Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő Testületét jelölik ki 

 

A felügyeleti szerv köteles államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormány 

rendeletrendelkezéseiben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni.  

 

8. A Társulásra átruházott önkormányzati döntési jogkör 

 

A Társulás tagjait képező önkormányzatok képviselő-testületei – szükség szerint az önkormányzati 

rendeleteik egyidejű módosítása mellett – figyelemmel a Mötv. 42.§-ára is – a Társulásra ruházzák 

az alábbi feladat és hatásköröket: 

 

a) jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott Szakmai Konzorciummal való megállapodás 

megkötése, 

 

b) jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatos üzemeltetői 

szerződések megkötése, továbbá a tagönkormányzatok nevében a települési szilárdhulladék kezelési 

közszolgáltatási szerződés megkötése, továbbá a közszolgáltató jogszabályi előírások szerinti 

kiválasztása. 

c) jelen szerződésben a Társulás feladatainak ellátása érdekében a Társulási Tanácsra átruházott 

valamennyi feladat és hatáskör. 

 

 

9. A Társuláshoz való csatlakozás 

 

9.1. A Társuláshoz történő csatlakozásról a Társulási Tanács határoz és hagyja azt jóvá, kizárólag 

hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása érdekében csatlakozni kívánó azon – 

megyei avagy megyehatáron túli – önkormányzatok képviselő-testületei számára, akikkel a műszaki 

kapcsolat már megvan, illetve az kialakítható, és akik jelen szerződést magukra nézve teljes 

mértékben kötelezőnek ismerik el. A Társulásban részt vevő képviselőtestületek mindegyikének 

minősített többségével hozott döntése szükséges a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való 
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hozzájáruláshoz. A Társulás jogosult az ország határain túl, külföldi országok önkormányzataival a 

3. pontban meghatározott feladatok teljesítése érdekében megállapodást kötni. 

 

9.2. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával lehet. A csatlakozási szándék 

kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület 6 hónappal korábban minősített többséggel 

meghozott határozata szükséges, melyről a Társulási tanácsot értesíteni kell. A határozatban 

kötelezően rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja  a társulás céljait, a feladat megvalósításához 

ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

 

A csatlakozás teljes elfogadása esetén a társulási megállapodást a tagok körére vonatkozóan 

módosítani kell és a változást MÁK-hoz be kell jelenteni. 

 

10. A Társulás, tagsági viszony megszűnése 

 

10.1. Jelen Társulási Megállapodás megszűnik: 

 

a.) a tagok mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével 

b.) ha a tagok száma egy főre csökken, 

c.) bíróság jogerős döntése alapján, 

d.) ha a társulás jelen szerződésben meghatározott feladatát teljesítette, 

e.) az önkormányzati és egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott esetben. 

 

10.2. A Társulás megszűnése esetén a tagok elszámolni kötelesek. A megszűnés esetére vonatkozó 

elszámolás tekintetében a tagok az alábbiak szerint állapodnak meg. A Társulás megszűnése esetén 

a Társulás tulajdonában álló vagyon - a Szakmai Konzorciummal, illetve üzemeltetőkkel történő 

elszámolás után – a társult tagok lakosságarányosan számított tulajdoni hányadok szerinti osztatlan 

közös tulajdonába kerül.  

 

A Társulás megszűnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk 

arányában tartoznak felelősséggel. 

 

10.3. A Társulásból kiválni csak a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – lehet. A 

Mötv. 89.§ (2) bekezdése alapján a kiválásról szóló, minősített többséggel hozott döntést a 

képviselő-testület legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a Társulási Tanáccsal 

közölni. 

 

Kiválás esetén – mivel bevitt vagyon nincs -  a Társulás vagyona a Társulás tulajdonában marad.  

 

Kiválás esetén a tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásnak megfizetésére és köteles a 

kiválásával a Társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére. 

 

A kiváló tag döntése meghozatalakor köteles a támogatási szerződések (pl: ISPA) ide vonatkozó 

pontjait figyelembe venni. 

 

10.4. A Társulási Tanács legalább hat hónappal korábban minősített többséggel, hozott 

határozatával a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – kizárhatja azt a tagot, aki a 

megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget. 

 

Ilyen fontos oknak minősül például, ha a tagsági díjat nem fizeti meg. 

 

A kizárást megelőzően az Elnök két alkalommal köteles a teljesítési határidő megállapításával 

felhívni az érintett képviselő-testületet. 
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A tag kiválására vonatkozó szabályokat a tag kizárása esetén is értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

11. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen megállapodás a minden tag által történő aláírásának napján, - ha ez nem egy időben történik – 

a legkésőbbi aláírás napján lép hatályba. Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy 

jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti 

egyeztetéssel kívánják rendezni. 

 

Az Elnök köteles a Társulási megállapodást a törvényességi felügyeletet gyakorló 

Kormányhivatalhoz történő benyújtást követően a Magyar Államkincstárhoz benyújtatni 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel érdekében. 

 

A Társulás bélyegzője: körbélyegző a társulás nevének feltüntetésével, melynek közepén a társulás 

emblémája van.  

 

A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg 

rendezni, ennek sikertelensége esetén a Tagok között a társulás működése során felmerülő vitás 

kérdésekben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt a Mötv.92.§-a alapján.. Az egymás közötti 

egyeztetésekbe Tagok kötelesek bevonni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Egyeztetéseik 

során a Tagok jogosultak mediátor (közvetítő) szolgáltatását igénybe venni. 

 

Jelen Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsősorban Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII. 31.) 

Kormányrendelet az irányadó. 

 

A fentiek szerint a jelen Társulási megállapodást a tagok képviselői – a tag önkormányzatok 

képviselő testületeinek minősített többségű határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése 

alapján eredeti példányban jóváhagyólag aláírták a döntés dátumának és határozatszámának 

feltüntetésével és csatolásával.  
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2. melléklet 

         3./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 
Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. augusztus 06. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Általános iskolások autóbuszbérlet támogatásának megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2012. (VIII.30.) határozatával 

1000.-Ft összegű bérlettérítést nyújtott a Ládbesenyő községben állandó lakóhellyel rendelkező 

általános iskoláskorú tanulók számára 2012. szeptembertől – 2013. júniusig terjedő időszakra, mely 

összességében 200.000.-Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak.  

A fentieket figyelembevéve javaslom, hogy a 2013/2014-es tanévre is támogassuk általános 

iskolásaink autóbusz bérlet költségét.  

 

Kérem a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjenek.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2013. 

(VIII…..) HATÁROZATA   

Tárgy: Általános iskolások autóbuszbérlet támogatásának megtárgyalása  

 

   Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  

   hogy a Ládbesenyő községben állandó lakóhellyel rendelkező általános 

iskolás tanulók számára  2013. szeptember hónaptól – 2014. június hónappal 

bezárólag a törvényes képviselőnek 1000.-Ft, azaz egyezer forint 

bérlettámogatást nyújt gyermekenként.  

Kivételt képez az az eset, amikor a családi pótlék folyósításának 

felfüggesztése megtörtént tankötelezettség megszegése miatt. 

 

Határidő:  2013. szeptember 02. , illetve folyamatos 

Felelős:  polgármester 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 02.   

   

         Fedor Attila  

         polgármester 
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3. melléklet 

         4./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 
Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 
ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. augusztus 06. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Beiskolázási támogatás megtárgyalása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2012. (VIII.30.) határozata 

alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő – általános iskolás, 

középiskolás, főiskolás - tanulók számára 10.000.-Ft beiskolázási támogatást nyújtott. Ez a tavalyi 

évben összesen  18 tanulót érintett a községben.  

A fentieket figyelembe véve javaslom a beiskolázási támogatásnak a 2013/2014-es tanévre történő 

megállapítását.   

 

Kérem a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjenek.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2013. 

(VIII…..) HATÁROZATA   

Tárgy: Beiskolázási támogatás megtárgyalása  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ládbesenyő 

községben állandó lakóhellyel rendelkező általános és középiskolába, nappali 

rendszerű középfokú oktatási intézménybe beiratkozott, valamint 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 

tanulmányokat folytató,  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 

részesülő tanulók számára, 10.000.-Ft/fő, azaz tízezer forint összegű egyszeri 

beiskolázási támogatást állapít meg.  

 

A középiskola, illetve a felsőoktatási intézmény tanulója (hallgatója) esetében 

a beiskolázási támogatás csak iskolalátogatási bizonyítvány 

benyújtása esetén fizethető ki.  

 

Határidő:  2013. szeptember 02. , illetve folyamatos 

Felelős:  polgármester 

 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 02.     Fedor Attila    

         polgármester 
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4. melléklet 

5./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:    Készítette: 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna     Hornyákné Szilasi Melinda 

 jegyző        aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. augusztus 06. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére 

(szóbeli előterjesztés alapján) 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 

Előterjesztő: Fedor Attila polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az egyenlő bánásmódról és az egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 

31.§ (6)-(7) bekezdése alapján 2013. július 1-jétől a települési önkormányzat és annak jogi 

személyiséggel rendelkező társulása, az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 

forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 

származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor 

részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő hatályos Helyi Esélyegyenlőségi 

Programmal rendelkezik. 

 Szűkös anyagi erőforrásaink miatt megvizsgáltuk a HEP saját szakembereink bevonásával 

történő elkészítését.  

Jelentős szigorítás következett be a HEP tartalmát, elkészítését, megvalósítását illetően. Ez 

elsősorban a helyzetelemzés rendkívül széleskörű adatainak megszerzésében (kb. 40 % külső, 60% 

belső adatgyűjtés), elemzésében, a Helyi Esélyegyenlőségi Terv (HEP) valamint a Helyi 

Esélyegyenlőségi Terv Intézkedési Tervének (HEP IT) elkészítésében, majd a megvalósítás 

megtervezésében (monitoring, nyilvánosság), valamint a szükséges felülvizsgálatokban nyilvánul 

meg.  

Mindezek jó színvonalú előkészítése és megvalósítása érdekében a Közös Önkormányzati 

Hivatal és székhely szerinti önkormányzata három dolgozót beiskolázott a miskolci székhelyű Türr 

István Kutató és Képző Központ ingyenes képzésére. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban:  

• elemzik a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását;  

• meghatározzák az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a 

lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre;  
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• megállapítják a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett  

ütemezését,az intézkedési tervet .  

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési terve a mellékletekkel együtt több mint 100 oldal, 

ezért azt nem küldjük ki, azonban az önkormányzatnál megtekinthető.  

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg az 

előterjesztést és fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

 

Határozati javaslat 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……./2013. (VIII…..) határozata  

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) - ot megtárgyalta és az  

előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal  

j ó v á h a g y j a. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő:  15 nap 

Felelős:   Polgármester 

 

 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 06. 

 

 

 

 

        Fedor Attila  

        polgármester 
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HELYI  ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 

 

(HEP) 

 

Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Ládbesenyő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, 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. 

 

 

LÁDBESENYŐ BEMUTATÁSA 

A település rövid története 

A településre utaló első írásos emlékek 1293-ból származnak. A község besenyő telep volt, 

eredeti neve is innen ered. Mint az elnevezése is mutatja, ősi helység, amelynek birtokos családja 

régi hagyományt követve a birtokról Besenyőnek vagy Bessenyeinek nevezte magát. Eger eleste 

után Ládbesenyő is hódoltsági terület lett. Néhány kereskedőtől és iparostól eltekintve a lakosság 

mezőgazdaságból élt. 

A reformáció korán elterjed a községben, s 1586-ban már önálló egyházat alkotott. A két 

világháború között egy római katolikus és egy református elemi iskolája volt, jelenleg nincs a 

településen iskola.  

Az 1930-as évekbeli 532 fő lélekszám mára erőteljesen lecsökkent. Az elvándorlásban 

nyilvánvaló szerepet játszott a nagyobb, urbanizáltabb települések közelsége, a helyi élet- és 

munkalehetőségek nem kielégítő volta. A másik probléma az itthon maradottak elöregedése, 

kihalása, ami általában jellemző a Nyugati-Cserehát kistelepüléseire. 

 

Ládbesenyő 1950-ig a Borsodi körjegyzőséghez tartozott, majd 1950-ben önálló tanácsot 

alapított. 1969-től közigazgatásilag Edelényhez tartozott 1993. június 1.-ig, amikor újra önálló 

község lett, és a körjegyzőségi központ is ide települt. Ládbesenyő Községi Önkormányzata 1993 

óta működik a településen. 

Az Önkormányzatot a polgármester és a 4 tagból álló képviselő testület irányítja. Az igazgatási 

feladatokat a jogszabályi változások következtében 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati 

Hivatalként, mint kirendeltség látja el. 

A mindössze 304 fő állandó lakosú Ládbesenyő község a 42 leghátrányosabb helyzetű edelényi 

kistérséghez tartozó település.  
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A település fekvése, megközelíthetősége 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei északi részén, a Bódva folyó szűk keleti oldalvölgyében megbúvó 

település. Szendrőlád és Edelény közelségében, - utóbbitól 6 km-re - északkeletre a Nyugati-

Cserehát területén található.  

Csak alsóbbrendű - közepes minőségű- közúthálózatról közelíthető meg. A kistáj északról déli 

irányba lejtő önálló dombság. Sajátos jellegét pleisztocén kori kiemelkedéssel és horizontális 

felszabdaltsággal nyerte el. Felszínét pannóniai homok, márga, kavics és több mint felerészben – 

lejtőagyag borítja. Ládbesenyő határában homokot a helyi igények kielégítésére bányásztak.  

A település közigazgatási területe1040 ha, és a településhez tartozik az úgynevezett Andrástanya 

is, ahol az egykori Horthy Miklós által - Derenkről kitelepített lengyelek leszármazottai élnek.  

 

Infrastrukturális ellátottság 

A településen megoldott a vezetékes ivóvízellátás, a lakások 67 %- van rákötve a rendszerre és 

emellett közkifolyók biztosítják a vízvételi lehetőséget.  

A településen két ütemen valósult meg a szennyvíz hálózat kiépítése, első 2006. második 2011, 

így a település 100 %-ban lefedett.  A községben 2006. évben több mint 122 millió forint 

ráfordítással befejeződött a vezetékes gázberuházás, melynek részét képezte Andrástanya területe is.   

A villanyárammal való ellátottság teljes körűen biztosított.  

A község úthálózata 100 %-os aszfalttal kiépített, de korszerűsítésre szorul. A településen 2011. 

évben pályázat keretében sikerült aszfaltburkolattal felújítani két utca járda szakaszát.  

A felszíni vízelvezetés hagyományos módon történik, ami nem felel meg a mai kor 

követelményeinek.  2013. évben a START Munkaprogram keretén belül megvalósul a település egy 

szakaszán a belvíz elvezetés, illetve a mezőgazdasági utak rendbetétele is.  

 

Demográfia bemutatása 

 

1. számú táblázat        Lakónépesség számának alakulása 

 

  Fő Változás 
 

2007 289    

2008 285 99%  

2009 273 96%  

2010 270 99%  

2011 271 100%  

2012 287 106%  

2013   0%  

2014   ########  

2015   ########  

2016   ########  

2017   ########  

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási 

hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek együttes száma.  

 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 146 158 304 48% 52% 

0-2 évesek   14   

0-14 éves 21 31 52 40% 60% 

15-17 éves 6 4 10 60% 40% 

18-59 éves 63 98 161 39% 61% 

60-64 éves 10 9 19 53% 47% 

65 év feletti 3 2 5 60% 40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. 
 

 3. számú táblázat - Öregedési index 

 
  

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

 2001     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 2008 62 54 114,8% 

 2009 59 46 128,3% 

 2010 58 52 111,5% 

 2011 55 52 105,8% 

 2012 52 50 104,0% 

 2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. 

 
 

Ebből a táblázatból jól látható, hogy az utolsó években szinte megegyezik a fiatalok és idősebbek 

száma, a településen az esélyegyenlőségi terv készítése során mindkét generáció érdekeinek 

képviseletére - a fiatalok és idősebbek - egyaránt figyelmet kell fordítani. 

 

 

 

 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások  

 
  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

 

 2008 2 3 -1  

 2009 6 19 -13  

 2010 16 15 1  

 2011 4 6 -2  

 2012 0 0 0  

 2013     0  

 2014     0  

 2015     0  

 2016     0  

 2017     0  

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

      

      

      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

A településen az elvándorlás 2009. évben a lakosság létszámához viszonyítottan jelentős 

nagyságot mutat, ugyanakkor ez a tendencia megszűnni látszik, ami az infrastrukturális fejlődés és a 

település fiatalok számára vonzóvá vált lakóhely lehetőségét mutatja. 
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 5. számú táblázat - Természetes szaporodás   

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő)  

 2008 5 8 -3  

 2009 5 6 -1  

 2010 7 6 1  

 2011 4 2 2  

 2012 3 6 -3  

 2013     0  

 2014     0  

 2015     0  

 2016     0  

 2017     0  

 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természetes szaporodás adatai azt mutatják, hogy a születések és a halálozások száma a 

lakosság tekintetében minimális különbséget mutat. Ez azt jelenti, hogy az itt élő fiatal családok 

szívesen vállalnak gyermeket. 
 
 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakója számára biztosítsa a 

közszolgáltatásokat, illetve biztosítsa a mélyszegénységben, a fogyatékkal élők, az idősek, a nők és 

a gyermekek esélyegyenlőségét az élet minden területén.  

Az esélyegyenlőségi program a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportjaira irányul, 

akik számára a sikeres élet, és a társadalmi integráció, a községet célzó fejlesztések és beruházások 

ellenére is korlátozottak vagy nem elérhetők.  
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Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték. A helyi önkormányzatnak rövid és 

hosszútávon is érdeke, hogy mindenkinek esélye legyen a foglalkoztatásra, az egészségügyi és 

szociális ellátásokra attól függetlenül, hogy nő vagy férfi, fogyatékkal élő, vagy származása szerint 

hova tartozik.  

Ennek érdekében az önkormányzat megalkotja az esélyegyenlőségi programját, mely tartalmazza 

a helyzetelemzéshez szükséges adatokat, illetve a feladatok meghatározását és ütemezését.  

A helyi önkormányzat jelenleg igen nagy figyelmet fordít a mélyszegénységben élők, a 

kisgyermeket nevelő családokra, gyermekét egyedül nevelő szülőkre és az idősekre egyaránt. Az 

elmúlt években több képviselő-testületi döntés is született ezen csoportok támogatására.  

Az esélyegyenlőségi programmal szélesíteni kívánja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

felzárkózását.  

Ez nem csak azért fontos, mert ma már követelménnyé vált, hanem azért is, mert a helyi közélet 

szereplői és döntéshozói felismerték, hogy szükség van hátrányokat kompenzáló intézkedésekre.  
 

 
 

 

CÉLOK 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet, szegregáció mentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. 

- A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 
 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 
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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. 
 
 
 
 

HELYZETELEMZÉS 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva   

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

 
 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

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

programról. Ennek értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre 
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szóló helyi esélyegyenlőségi programot dolgozott ki, melyet Ládbesenyő Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007-ben fogadott el.  

Az esélyegyenlőségi program foglalkozik a mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a 

nők az idősek és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségével. Megfogalmazza az azonnali intézkedést 

igénylő feladatokat, a közép-és hosszú távú feladatokat 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Rendeletek: 
 

- 15/2003.(XII.18.) a szociális igazgatás és a szociális ellátás szabályai : - méltányossági 

jogkörben eljárva, a testület temetési segélyt, illetve közgyógyellátást (méltányossági alapon) 

biztosít a lakosok számára, ami nem kötelező.  

- 4/2004. (III.02)  a gyermekvédelem helyi szabályozása (gyermekek karácsonyi támogatása, 

általános iskolai autóbuszbérlet) 

- 6/2004.(III.02.) a falugondnoki szolgálatról: a rendelet célja a település lakói számára a 

településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve a 

közszolgálatokhoz való hozzájutás elősegítése, megoldja a rászorult személyek szállítási 

problémáját, a település lakosságát érintő információk gyűjtése és továbbításának biztosítása 

- többször módosított 12/2013 (XI.04.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és 

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelet (az önkormányzat a 

szemétszállítási díjat az önkormányzat fizeti meg a lakosság helyett a magánszemélyek 

kommunális adója terhére) 

  

  

Határozatok: 
 

- 79/2012. (VII.31.) falugondok kötelező továbbképzési költségének átvállalása, a falugondnoki 

szolgálat megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében 

- 89/2012. (VIII.30.) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő általános és 

középiskolás és főiskolás nappali rendszerű oktatási intézménybe beiratkozott tanulók 

beiskolázási támogatása 

- 104/2012. (X.25.) 0-14 éves korig mikulás csomag vásárlása a településen élő gyermekeknek, 

60 év feletti lakosok pénzbeli támogatása idősek napja alkalmából 

- 116/2012. (XI.29.) a községben élő nagycsaládosok és gyermeküket egyedül nevelő szülők 

karácsony előtti anyagi támogatása  

- 119/2012. (XII.13.) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár könyvtárbuszos szolgáltatásának 

igénybevétele – bővítve ezzel a lakosság közművelődési igényeinek kielégítését megcélzó 

intézkedéseket 

- 121/2012. (XII.13.) Orvosi ügyelet tovább működtetése, önkormányzati saját forrás biztosítása  

- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás (évente – ha van olyan hallgató, akit 

támogatni tud az önkormányzat a pályázati rendszer keretében) 

 

Ezek a rendeletek és határozatok is jól mutatják, hogy Ládbesenyő Község Önkormányzata 

mennyire törekszik arra, hogy minél inkább vonzóbbá, a mai követelményeknek megfelelő 

településsé váljon, igyekszik a település hátrányából adódó hiányokat különböző támogatások és 

szolgáltatások biztosításával kompenzálni a Ládbesenyői lakosok részére.  
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A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz az esélyegyenlőségi program 

megléte. Ládbesenyő Község Önkormányzata továbbra is szeretné a külső forrásokat megteremteni 

a község fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről 

szóló törvény alapján esélyegyenlőségi programot fogad el.   

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata Mötv. 93. § szerinti társulásokban lát el kötelező feladatokat.  

Így az Edelény Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül létrejött Edelény és Környéke 

Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás által biztosított a 

családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása.  

A közszolgáltatások a településen nem elérhetőek.  A településen nem működik óvoda és iskola, 

nincs házi és gyermekorvos, valamint védőnői szolgálat sem. Ezen szolgáltatások elérése szintén 

társulási megállapodások alapján Edelényben valósulnak meg. A háziorvos heti egy alkalommal, a 

gyermekorvos kéthetente egy alkalommal tart rendelési időt a községben. A védőnők 

alkalomszerűen, szükség szerint keresik fel a kismamákat, kisgyermekes szülőket.  

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a képviselő-

testület kezdeményezte a közös önkormányzati hivatal létrehozását, melynek következtében 2013. 

január 1. napjától megalakult a Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal, - melynek székhelye 

Szendrőlád -, valamint annak Ládbesenyői és Balajti állandó kirendeltsége. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Ládbesenyő település a HEP elkészítésénél az esélyegyenlőség szempontjából gyűjtött releváns 

adatokat a TEIR rendszeréből, a KSH adataiból, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, az Államkincstár, 

önkormányzati hivatali nyilvántartás adataiból, a HEP fórumba bevont partnerek szubjektív 

megállapításaiból, az ügyintéző polgárok jelzéseiből, problémáiból (helyi adatgyűjtés) gyűjtötte 

össze és összesítette. A HEP fórum tapasztalataira támaszkodva problémákat és fejlesztési 

lehetőségeket gyűjtöttünk a célcsoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 

szociális helyzetére vonatkoztatva. A gyermekek és idősek étkeztetésével és nevelés-oktatásával 

kapcsolatban korábban készült kérdőíves elégedettségi felmérés tapasztalatait is figyelembe vettük a 

fejlesztési lehetőségek megfogalmazásánál. Munkánkat nehezítette, hogy nem álltak 

rendelkezésünkre még a 2011-es népszámlálási adatok. 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Mivel a községben nincs szegregált terület, a romák száma a település lakosságszámához 

viszonyítva elenyésző, a települési önkormányzatnak nincs a fent említett és képviselő-testület által 

elfogadott esélyegyenlőségi programon kívül olyan koncepciója, amely ezzel a témával 

foglalkozna.  

Nincs nemekre érzékeny adatgyűjtés, amely befolyásolhatja a nők esélyegyenlőségét. Továbbá 

helyi szinten szintén nincs adatgyűjtés az idősek esélyegyenlőségére vonatkozóan sem, valamint a 

fogyatékkal élőkre vonatkozó sem.  A településen kevés számban élnek romák és a 

mélyszegénységről is csak elvétve beszélhetünk. Lakhatási szempontokat figyelembe véve sem 

beszélhetünk mélyszegénységről, azonban jelentős azoknak a családoknak a száma, akik a 



 43 

nyugdíjminimum alatti jövedelemből élnek. A jövedelmi viszonyok alapján azonban nem lehet 

reális képet adni, mivel nincsen arra vonatkozóan adat, hogy a szociális ellátásban részesülők közül 

mennyi a száma azoknak, akik valóban csak a szociális ellátásból élnek és nincs mellette más 

jövedelmük.  

Fent leírtak alapján tehát a mélyszegénységről nem rendelkezik az önkormányzat releváns 

adatokkal. 

 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

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

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

kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást 

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

szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira –, a jóléti ellátások által kezelni 

nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza  

(Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 

2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). 

 

A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, 

az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó 

társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal 

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

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

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

kirekesztettségüket okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az 

utóbbi csoporthoz tartozik. 

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

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

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

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

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

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

az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-

Csapó-Orsós 2012) 

 

Ugyan Ládbesenyőben nem élnek nagyszámban romák, de sajnálatos módon napjainkban a 

mélyszegénység nem csak a roma lakosságra jellemző. A munkalehetőségek hiánya, valamint az 

alacsony jövedelmek minden családnál életszínvonal csökkenést mutatnak. Így ezen a településen is 

lakosság egy része munkanélküli, illetve aktív korúak ellátásában részesülő és többen vannak 

nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők is, akik mind a nyugdíjminimum alatt élnek.  

De, mint fentebb említettem, erre vonatkozóan az önkormányzat nem rendelkezik adatgyűjtéssel.  

 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf


 44 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A településen élők jövedelmi helyzetéről nincs releváns adat. Megállapítható, hogy a községben 

jellemző a minimálbéren foglalkoztatás és jelentős azoknak a családoknak a száma, akik az öregségi 

nyugdíjminimum alatt élnek. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma magas, 

a község lélekszámához viszonyítva. Az ellátásokban részesülők jövedelme biztosan alacsonyabb a 

nyugdíjminimumnál is. Nincs azonban arra vonatkozóan adat, hogy ezeket az ellátásokat 

egyszerűsített foglalkoztatásból, vagy alkalmi munkából származó bérrel milyen szinten egészítik ki 

a településen élők.  

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A település foglakoztatását nagyban befolyásolta, hogy az 1990-es évekig az Edelényi és 

környékbeli bányák, Kazincbarcikán a Borsodi Hőerőmű, valamint a Borsodi Vegyi Kombinát, a 

ruhagyár, a termelőszövetkezetek, jelentős számban foglakoztattak ládbesenyői lakosokat is, 

továbbá Miskolcon a vasgyár illetve a gépgyár jelentős számban tudott munkalehetőséget 

biztosítani az itt élők számra. Miután az ipari termelés megszűnt, a bányák bezártak jelentős 

számban lettek munkanélküliek az itt foglakoztattak is. 

Mindezek ellenére elmondható, hogy a településen a munkanélküliségi ráta 2006 után mind 

kistérségi, mind a megyei, mind pedig az országos átlag alatt maradt. Ezt alátámasztja az a tény is, 

hogy időskorúak járadéka jelenleg nem került megállapításra, mert a község lakói rendelkeznek 

annyi munkaviszonnyal, hogy mindannyian nyugdíjban részesülnek.  

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. Meg 

kell vizsgálni az adatok alakulásának tendenciáit és összefüggésbe hozni a település gazdasági 

mutatóinak alakulásával. Át kell gondolni, hogy a tendenciák, valamint a településen jelenleg 

érvényesülő gazdasági folyamatok milyen jövőbeli kilátásokat hordoznak magukban. 

3.2.2. táblázat adatai - különösen az országos és térségi adatokkal összevetésben - rámutathatnak 

arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés, vagy további 

beavatkozásokat szükséges tervezni. 

A 3.2.3. táblázat adatai a tartós munkanélküliekről és az adatokból kiolvasható tendenciák szintén 

fontosak a település gazdasági potenciáljának jellemzésekor, s a jövőbeli folyamatok tervezésekor. 

Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások 

tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és 

országos arányokat. 

A 3.2.4. táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos 

munkaerőpiaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A későbbiekben az e 

korosztálynak szervezett foglalkoztatási programok feltérképezésénél is fontosak lesznek e mutatók. 
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 84 194 278   0,0%   0,0% 0 0,0% 

2009 84 167 251   0,0%   0,0% 0 0,0% 

2010 83 187 270   0,0%   0,0% 0 0,0% 

2011 79 185 264   0,0%   0,0% 0 0,0% 

2012     0   #######   ####### 0 ####### 

2013     0   #######   ####### 0 ####### 

2014     0   #######   ####### 0 ####### 

2015     0   #######   ####### 0 ####### 

2016     0   #######   ####### 0 ####### 

2017     0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
       

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 36 42 40 38 0 0 0 0 0 0

fő 3 2 1 2

% 8,3% 4,8% 2,5% 5,3% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 7 8 6 7

% 19,4% 19,0% 15,0% 18,4% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 5 9 9 3

% 13,9% 21,4% 22,5% 7,9% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 6 6 6 7

% 16,7% 14,3% 15,0% 18,4% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 2 3 3 1

% 5,6% 7,1% 7,5% 2,6% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 4 3 1 3

% 11,1% 7,1% 2,5% 7,9% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 6 6 5 4

% 16,7% 14,3% 12,5% 10,5% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 2 2 6 8

% 5,6% 4,8% 15,0% 21,1% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 1 3 3 2

% 2,8% 7,1% 7,5% 5,3% ######### ######## ######## ######## ######## #########

fő 0 0 0 1

% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% ######### ######## ######## ######## ######## #########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

56-60 év

61 év felett

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 

hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. A táblázatból jól 

látható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2009. évben volt a legmagasabb, majd 

fokozatosan csökkenő tendenciát mutat.  

A teljes lakónépességhez viszonyítva viszont még sajnos mindig magas a nyilvántartott 

álláskeresők száma, főleg az aktív korú népesség körében és ez a magas szám sajnálatos módon 

évek óta nem változik. Ennek oka a munkahelyek kevés száma.  Megállapítható továbbá, hogy az 

álláskeresők körében a nőkhöz viszonyítva magasabb a férfiak száma. 

 
 
 
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 17 19 36 10 8 18 58,8% 42,1% 50,0% 

2009 17 25 42 11 9 20 64,7% 36,0% 47,6% 

2010 17 27 44 10 13 23 58,8% 48,1% 52,3% 

2011 13 25 38 6 8 14 46,2% 32,0% 36,8% 

2012     0     0 ######## ######## ######### 

2013     0     0 ######## ######## ######### 

2014     0     0 ######## ######## ######### 

2015     0     0 ######## ######## ######### 

2016     0     0 ######## ######## ######### 

2017     0     0 ######## ######## ######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A fenti adatokat összevetve észak-magyarországi régiós adatokkal elmondható, hogy a községben 

a régióhoz viszonyítva magasabb számban vannak 180 napnál hosszabb ideig munka nélkül. A 

régiós adatokat tekintve ez 2011-ben 22,3%, míg 2010-ben 22,5% volt. Ládbesenyőben ennek jóval 

magasabb az aránya, 2010-ben 57,5%, míg 2011-ben csökkent ugyan, de így is 36,84%.  

 
 
 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 30 31 61 2 6,7% 1 3,2% 3 4,9% 

2009 27 30 57 2 7,4% 1 3,3% 3 5,3% 

2010 26 28 54 0 0,0% 1 3,6% 1 1,9% 

2011 23 29 52 0 0,0% 2 6,9% 2 3,8% 

2012     0   ########   ######## 0 ######## 

2013     0   ########   ######## 0 ######## 

2014     0   ########   ######## 0 ######## 

2015     0   ########   ######## 0 ######## 

2016     0   ########   ######## 0 ######## 

2017     0   ########   ######## 0 ######## 
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Mint általában a pályakezdők foglakoztatása, itt is nagy problémát okoz az önkormányzat 

számára. A fiatal generációról elmondható ugyan, hogy magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, mint az idősebb korosztály, de a munkahelyteremtés így is nagy gondot okoz.  A 

jelenleg 18-29 éves korcsoportban egyre többen rendelkeznek valamilyen végzettséggel, vagy 

szakképzettséggel. A településen viszont a munkalehetőségek száma korlátozott, a jelenlegi fiatal 

generáció pedig túlképzett a helyben fellehető munkalehetőségekhez.  

Az elmúlt években tapasztalható volt az a tendencia, hogy diplomát szerzett fiatalok nem a 

végzettségüknek megfelelő munkakörben, vagy csak közfoglalkoztatás keretében tudtak 

munkaviszonyra szert tenni, vagy környékbeli városokban /Miskolc, Kazincbarcika, Edelény/ 

találtak munkát. 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

összesen nő férfi összesen nő férfi

fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

2001 298 147 151 219 97 122 79 26,5% 50 34,0% 29 19,2%

2011 0 0 0 ######### 0 ######### 0 #########

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

15 éves és idősebb lakosság 

száma összesen

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek 

száma 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Összesen nő férfi

év 

 
 

Településünkön nem jellemző az alacsony iskolázottság.  Általánosságban elmondható, hogy az 

aktív korúak legnagyobb része rendelkezik legalább 8 osztályos végzettséggel. Kivétel ez alól 

kizárólag az idős korosztály, akiknél előfordul, hogy csak 6 osztállyal rendelkeznek. A fiatalabb 

korosztály viszont már valamilyen szakképzettséggel is rendelkezik.  

Ezt támasztja alá például az a tény is, hogy óvodáztatási támogatás nem került megállapításra, 

mivel a településen jelenleg nincsen olyan óvodás, akinek a szülője csak 8 osztályt végzett.  

 

Itt országos tendencia látható, mivel a népesség korösszetétele nagyban befolyásolja az iskolai 

végzettséget, hiszen a magasabb iskolai végzettség a fiatalabb korosztály körében mutat 

emelkedést.  
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 36 3 8,3% 14 38,9% 19 52,8% 

2009 42 2 4,8% 17 40,5% 23 54,8% 

2010 40 1 2,5% 19 47,5% 20 50,0% 

2011 38 3 7,9% 21 55,3% 14 36,8% 

2012 0   #########   ##########   ########## 

2013 0   #########   ##########   ########## 

2014 0   #########   ##########   ########## 

2015 0   #########   ##########   ########## 

2016 0   #########   ##########   ########## 

2017 0   #########   ##########   ########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
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Ebből az adatsorból is látható, hogy az aktív korúak között nem jellemző a 8 osztálynál 

alacsonyabb iskolai végzettség. A csak 8 osztállyal rendelkezők szinte kizárólagosan az 55 év feletti 

korosztályból tevődnek össze.  

 

Ennek következtében nincs olyan oktatási program a településen, amely a 8 osztály befejezésére 

irányul.  

 

A 3.2.7. és 3.2.8 számú táblázatok kitöltésére nem került sor, mert a településen nincs 

felnőttoktatás. Ezt az oktatási formátt helyettesíti általában a munkaügyi központ által szervezett 

képzésekben, illetve az OKJ-s képzésekben való részvétel.  
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c) Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatásnak egyre nagyobb szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában. A 

közfoglalkoztatásban való részvétel a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők körében 

az önkormányzat adatai szerint 2013-ban már 100%-os. Az állástalanok számával összevetve 

elmondható, hogy részben pótolni tudja a hiányzó munkalehetőségeket. Az önkormányzat 

tapasztalatai szerint azonban a közfoglalkoztatás nem jelent perspektívát hosszú távon, mert a 

magasabb iskolai végzettségűek számára nem tud megfelelő munkalehetőséget biztosítani. A 

munkatevékenység jellegét tekintve, illetve a munkavégzés körülményeit tekintve a szerződéseknek 

megfelelő. A közfoglalkoztatás módját tekintve részben valós segítséget jelent a helyi lakosok 

számára, hiszen 2013-ban mindenki részt tud venni közfoglalkoztatásban, s ezzel biztos 

jövedelemre tud szert tenni. Az önkormányzat figyelmet fordít a biztonságos munkakörülményekre 

is. A közfoglalkoztatás eredeti célja azonban, mely szerint ezzel segítenénk a munka világába 

történő visszavezetést, nem feltétlenül teljesül. Ez a megállapítás arra alapozható, hogy a 

közfoglalkoztatásban részt vevők között mintegy 40 %-ra tehető azoknak a száma, akik évek óta 

csak ebben a formában dolgoznak, állást már nem is keresnek. Ennek okaira vonatkozó vizsgálat 

nem volt a településen. Továbbá jelentős az az országosnak is mondható probléma, hogy az év első 

hónapjaiban, januárban és februárban még nem indulnak el a közfoglalkoztatási programok. Az 

évnek ebben a részében alkalmi munka sincs a településen, ezért jelentős azoknak a száma, akik 

ebben az időszakban kizárólag a 22 800,- Ft-os ellátásból élnek.  

A településen a roma lakosság kevés, így erre vonatkozó adattal nem rendelkezünk.  

 
 

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

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Az észak-magyarországi régió és az edelényi kistérség Magyarország gazdaságilag jelenleg 

fejletlenebb részéhez tartozik. A régió gazdasági élete korábban az ipari tevékenységre épült, mely 

a rendszerváltást követően szinte teljesen megszűnt. Ládbesenyőben a mezőgazdasági termelésre 

alkalmas a klíma, ezért a lakosság a földművelés és háztáji gazdálkodás felé orientálódott.  

Az önkormányzat által tervezett beruházások sajnos csak részben teszik lehetővé a helybeliek 

foglalkoztatását, hiszen a beruházások egy részénél nincs a községben megfelelő szakképzettséggel 

és referenciával rendelkező vállalkozó.  

 

A foglakoztatási programok közül a közfoglalkoztatás nem került felvezetésre a fenti táblázatban, 

hiszen arról már korábban is volt szó. Jelenleg a községben közfoglalkoztatás, és start 

munkaprogram zajlik foglalkoztatási programként. A közfoglalkoztatásban részt vevők száma az 

elmúlt évekhez viszonyítva nagyon magas.  

 

Az adatokat vizsgálva kitűnik, hogy leginkább a fiatalokat sújtja a munkanélküliség.  Az 

önkormányzat nem rendelkezik pontos kimutatással arról, hogy a helyi fiatalok milyen arányban 

vállalnak a település vonzáskörzetétől távolabb, vagy esetleg külföldön munkát.  

Helyben nagyon kevés az álláslehetőség, a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 

 

A község Edelényhez és Szendrőládhoz fekszik a legközelebb, mely autóval nyári időszakban 

viszonylag rövid idő alatt (kb. 10 perc) közelíthető meg. A téli időszakban illetve tömegközlekedési 

eszközzel a városok 20 perc alatt közelíthetőek meg. A buszjáratok menetrendje nem minden 

esetben biztosítja, hogy a munkavállalók a közeli városokban, esetleg Miskolcon munkát tudjanak 

vállalni, hiszen ha helyközi közlekedést is igénybe kell venni, műszakkezdésre nem lehet 

tömegközlekedési eszközzel beérni. Továbbá bizonyos időszakokban nagyon ritka az autóbuszjárat, 

előfordulhat több órás várakozás is.  
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A főváros Ládbesenyőtől napi ingázással nem érhető el.  

 

A fenti körülmények miatt a lakosság 55 év feletti része igyekszik helyben vagy esetleg 

Edelényben, Kazincbarcikán, Miskolcon munkát vállalni. A becsült adatok szerint a kereső lakosság 

nagy része minimálbérért dolgozik.  

 

A munkaügyi központ számos eszközzel - átképzések, bértámogatás, vállalkozóvá válás 

támogatása - igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába.  

 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból leghátrányosabb helyzetű rétegek sem kerülnek ki jelentős 

számban községünkben a munkaügyi központ regisztrációjából, de elmondható, hogy egy részük a 

közfoglalkoztatáson kívül már nem keres állást.  

 

 

év

regisztrált 

vállalkozások száma a 

településen

Kiskereskedelmi 

üzletek száma

vendéglátóhelyek 

száma

állami szektorban 

foglalkoztatottak 

száma

kivetett 

iparűzési adó

befizetett 

iparűzési adó

működő foglalkoztatási 

programok száma 

helyben

foglalkoztatási 

programokban 

részt vevők száma

2008 3 3 1

2009 3 3 1

2010 4 4 2

2011 4 4 2

2012 4 4 2

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

 
 

 

A vállalkozások száma az elmúlt években némi emelkedést mutatott, köszönhető ez annak a 

ténynek, hogy az önkormányzat képviselő-testülete ez idáig nem vetett ki iparűzési adót.  

A meglévő vállalkozások jellemzője, hogy általában egyszemélyes vállalkozások. A kereskedelmi  
 
 
 

elérhetőség 

átlagos ideje 

autóval

autóbusz járatpárok 

száma munka-

napokon

átlagos utazási 

idő autóbusszal

vonat járatok 

átlagos száma 

munkanapokon

átlagos utazási idő 

vonattal

Kerékpár úton való 

megközelíthetőség

átlagos utazási idő 

kerékpáron

Legközelebbi 

centrum

10 perc 7 15 perc nincs a településen 

vonat 

nincs a településen 

vonat 

nincs kerépár út nincs kerépár út

Megye-székhely 40 perc közvetlen járat nincs átszállástól függ nincs a településen 

vonat 

nincs a településen 

vonat 

nincs kerépár út nincs kerépár út

Főváros 2,5 óra közvetlen járat nincs átszállástól függ nincs a településen 

vonat 

nincs a településen 

vonat 

nincs kerépár út nincs kerépár út

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

 

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van 
első munkahely garancia 
bértámogatás 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a vonzásközpontban 

van 
első munkahely garancia 
bértámogatás 

Forrás: helyi adatgyűjtés   

 
 
 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés a fiatalok, a 18-29 éves korosztály számára a legkevésbé 

hozzáférhető. Ennek egyik oka, hogy a településen sem a fiatalok foglalkoztatását, sem pedig a 

fiatalok munkaerőpiacra való átmenetét megkönnyítő program nincsen.  

A vonzáskörzetben a munkaügyi központ tájékoztatása szerint igénybe vehető a pályakezdőket 

foglalkoztató számára a bértámogatás, és az 1. munkahely garancia program.  

Mivel azonban a vonzáskörzetben is alacsony a betöltetlen álláshelyek száma, a fenti 

támogatásokat a helyi fiatalok elenyésző számban vették igénybe.   

Helyi adatgyűjtés azt támasztja alá, hogy a képzettségi szint nem felel meg a munkaerő-

kínálatnak. Az egyik legnagyobb lehetőség itt az átképzésekben lenne. Az érintettek köre szívesen 

venne részt nagyobb számban a munkaügyi központ által szervezett képzéseken, az itt résztvevők 

száma azonban korlátozott.  

A szervezett képzések száma is korlátozott, továbbá az önkormányzat nem rendelkezik arra 

vonatkozóan adatokkal, hogy egy adott képzés elvégzése után milyen számban tesznek szert 

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

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

programok) 

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van 
digitális írástanítás a munkaerő piaci 
aktivitás elősegítésére 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van 
Re integráló tréning, Álláskeresési 
technikák, Pályaorientációs tréning, 
Önismereti és kommunikációs tréning 

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van Start munkaprogram 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

na   

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

2008
na na na na 11 4 na na na na na na

2009

na na na na 9 2 na na na na na na

2010

na na na na 9 5 na na na na na na

2011
na na na na 5 4 na na na na na na

2012
na na na na 4 2 na na na na na na

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: helyi adatgyűjtés

helyi foglalkoztatási 

programok a 

vonzáskörzetbenév

felnőttképző 

programok a 

településen

felnőttképző 

programok a 

vonzásközpontban

egyéb munkaerő-piaci 

szolgáltatások a 

településen

egyéb munkaerő-piaci 

szolgáltatások a 

vonzáskörzetben

helyi foglalkoztatási 

programok a 

településen

3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő  felnőttek  száma

 
 

 

A településen felnőttképzési program, illetve munkaerő-piaciszolgáltatás nincsen. A 

vonzáskörzetben is csak a munkaügyi központ foglalkozik munkaerő-piaciszolgáltatásokkal, illetve 
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felnőttképzésekkel. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat az álláskeresési ellátásban részesülők 

igénybe veszik, ők azok, akik a településen a közfoglalkoztatási programok részesei is.  

Helyben a foglalkoztatási programok és munkaerő-piaci szolgáltatások hiánya jellemző, ezért a 

településen élő munkanélküliek számára nehezített a helyzetükből való kitörés.  

 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

A szegénység és mélyszegénység fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg: A szegénységgel 

és társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos mutatószámok listáját 2001-ben határozta meg az 

Európai Unió, e szerint Európában szegénynek számítanak a medián jövedelmek 60%-ánál 

kevesebből élők. Ennek megfelelően a szegénységben élő, meghatározásánál a háztartások összes 

nettó jövedelmét kell figyelembe venni úgy, hogy minden egyes háztartástag munkából, társadalmi 

juttatásból, illetve vagyonból származó jövedelmét összegezni kell, majd csökkenteni szükséges a 

fizetendő adókkal és járulékokkal. A KSH legfrissebb, 2011. évi felvételéből származó kimutatása 

szerint a szegénységi küszöb forintban kifejezve alig haladta meg a nettó 62.000 Ft-ot. 

 A mélyszegénységgel sújtottak közé azokat sorolják, akiknek különösen alacsony, a medián 

jövedelmek 40%-a alatti a jövedelme. Ezek az adatok irreális képet mutatnak, mert a településen 

élőknek átlagosan kb. 13.000 Ft az egy főre jutó jövedelme, főleg azokban a családokban, ahol 

mindkét szülő valamilyen szociális ellátást kap. Ennek alapján a helyi lakosság igen nagy részét 

érinti a szegénység. Ezt támasztják alá azok a tények, hogy jelenleg 2013-ban 34 gyermek részesül 

gyermekvédelmi kedvezményben, ahol az egy főre jutó jövedelemhatár a nyugdíjminimum 130 

illetve 140%-a. A település lakosságszámához viszonyítva aktív korúak ellátásában is magas 

létszámban részesül a lakosság, ahol szintén jóval alacsonyabb a jövedelemhatár. Az önkormányzat 

nem rendelkezik adattal arra vonatkozóan, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megállapított 

rehabilitációs ellátások milyen összegben kerülnek folyósításra.  

A szegénységgel kapcsolatosan tehát nem rendelkezik helyi szinten adatokkal az önkormányzat. 

Mint már fentebb említettem, arról sincsen pontos adat, hogy a szociális ellátásban részesülők 

alkalmi munkából vagy egyéb forrásból is rendelkeznek-e jövedelemmel, és ha igen, milyen 

mértékben.  

 

Mivel az önkormányzatnál széles körű a közfoglalkoztatás, nem lehet arról beszélni, hogy a 

mélyszegénységben vagy a szegénységben élők hátrányos megkülönböztetésben részesülnének. A 

településen kevés roma származású, tehát ez nem szempontja az elemzésnek. 

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A településen nincsen hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A Szt. 25. §- a és 47. §- a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli 

és természetbeni ellátási formák adhatók: 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 

szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 
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Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési 

segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 201 36 17,9% 

2009 197 42 21,3% 

2010 194 40 20,6% 

2011 197 38 19,3% 

2012     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak 

fő fő % 

2008 36 22 61,1% 

2009 42 26 61,9% 

2010 40 20 50,0% 

2011 38 18 47,4% 

2012 30 11 36,7% 

2013   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 

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

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

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

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 
alapján megvonták a 

támogatást 
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2008 0   15   0 0 

2009 0   18   0 0 

2010 2   22   0 0 

2011 1   23   0 0 

2012 1   18   0 0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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Mint azt a táblázatok adatai is mutatják, az aktív korúak ellátása, illetve a rendszeres szociális 

segély jelentős mértékben jelen van a településen élő alacsonyabb jövedelmű lakosság körében. 

Rendszeres szociális segélyezettek száma alacsonyabb, hiszen 2012-ben jogszabályváltozás 

következtében rendszeres szociális segélyt annak folyósítanak, aki a nyugdíjkorhatárt öt éven belül 

eléri. Korábban a rendszeres szociális segélyt az 55 év felettiek kapták, így 2012-ben jelentősen 

átalakult a településen a rendszeres szociális segélyezettek köre. A korábban rendszeres szociális 

segélyben részesülők mintegy fele életkora alapján aktív korúak ellátására lett jogosult. Ennek a 

következménye, hogy 2012-ben jelentősen csökkent a szociális segélyben részesülők, és nőtt a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma.  

 

2012-től az aktív korúak ellátását évente felül kell vizsgálni és csak annak folyósítható az ellátás, 

aki 30 nap munkaviszonyt tud igazolni.  Az elmúlt évben nem volt olyan eset, hogy a 30 nap 

munkaviszony miatt került volna megszüntetésre az aktív korúak ellátása, hiszen már fentebb is 

említésre került, hogy a településen 100 %-os a közfoglalkoztatás.  

 

A közfoglalkoztatott köteles a számára felajánlott munkalehetőséget iskolai végzettségtől 

függetlenül is elvállalni. 2012. év folyamán 1 esetben sem fordult elő a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás megszüntetése a közfoglalkoztatás elutasítása miatt.  

A táblázatok adatsoraiból kiderül, ha összevetjük a különböző ellátásokban részesülők és a 

regisztrált munkanélküliek számát, hogy az alacsonyabb jövedelműek körében meghatározóak a 

szociális segélyek, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

 

 

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. 

 

Ládbesenyő viszonylag pontos adatokkal rendelkezik a község infrastrukturális ellátottságával 

kapcsolatban. 

 

Ládbesenyő településen megoldott a vezetékes ivóvízellátás, a lakások 67 %- van rákötve a 

rendszerre és emellett közkifolyók biztosítják a vízvételi lehetőséget.  
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A településen két ütemben valósult meg a szennyvíz hálózat kiépítése, első 2006. második 2011, 

így a település 100 %-ban lefedett.  A községben 2006. évben több mint 122 millió forint 

ráfordítással befejeződött a vezetékes gázberuházás.  

A villany árammal való ellátottság teljes körűen biztosított.  

A község úthálózata 100 %-os aszfalttal kiépített, de korszerűsítésre szorul. 

A felszíni vízelvezetés hagyományos módon történik, ami nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. 

Korszerű kábeltelevízió rendszer biztosítja a több csatornás vételi lehetőséget. 
 
 

a) bérlakás-állomány 

 

Az önkormányzat szociális bérlakás állománnyal nem rendelkezik. Az önkormányzat 1 szolgálati 

lakást tart fenn. 
 
 

b) szociális lakhatás 
 

A településen élők saját tulajdonú lakásokkal rendelkeznek. 

 
 
 

 

év
összes 

lakásállomány (db)

bérlakás állomány 

(db)

szociális 

lakásállomány (db)

egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2008 127 nincs adat

2009 127 nincs adat

2010 127 nincs adat

2011 127 nincs adat

2012 127 nincs adat

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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Összes lakásállomány (db)

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Összes Ebből elégtelen körülményű

 
 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Nincs ilyen ingatlan a településen. 

 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

v 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 1 0 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: önkormányzati adatok  
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A településen elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma 1, az ingatlan nem lakott 

bontási eljárást kezdeményezett az önkormányzat. További feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzet 

nem áll fenn. 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 

kötelezettségét 2013. január 1- től.  

Ládbesenyőben hajléktalanok nem élnek. 

 

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 

távhő szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 

díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

Jellemzően a lakásfenntartási támogatás pénzbeli juttatásként van megállapítva. ami 

személyenként 2 500-7000,- Ft közötti összegeket jelent. 

Az önkormányzat igyekszik minden olyan támogatást biztosítani a családok részére, amely segíti 

a lakásuk fenntartását, a közüzemi számláik díjainak rendezése érdekében. 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

2008 3 0 

2009 8 0 

2010 9 0 

2011 16 0 

2012 16 0 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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f)  eladósodottság 
 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 

alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 

válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
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A 2008-ban jelentkező devizahiteleseket is érintő válságról az önkormányzat nem rendelkezik 

adatokkal, valamint arról sincsenek adatok az önkormányzat birtokában, hogy a lakosság 

tulajdonában lévő ingatlanok milyen összegű banki hitelekkel terheltek, illetve a lakosság körében 

milyen mértékű a közüzemi díj fizetésével kapcsolatos eladósodás.  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzatának nincs tudomása a községben élők tekintetében olyan 

családról, aki eladósodást követő árverezés miatt vált volna hajléktalanná. 

 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Ládbesenyőben külterületeken, nem lakóövezetben nincsenek lakások. 

 

 

3.5  Telepek, szegregátumok helyzete 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

A község úthálózata 100 %-os aszfalttal kiépített, de korszerűsítésre szorul, szegregált 

lakókörnyezet nincsen. Két településrészből áll a község. Az egyik része a Ládbesenyő, a másik 

pedig Andrástanya, mely a településtől 3 km-re fekszik.  Nem lakás céljára szolgáló lakhatásról az 

önkormányzatnak nincsen tudomása.  

 

A települést közúton 2 irányból lehet megközelíteni nyári időszakban Edelény illetve Szendrő 

felől.  

 

A településen szegregátum nincsen. A településhez tartozó Andrástanyán 11 család él, ami 19 főt 

jelent, akik az időskorosztályhoz tartoznak. Andrástanyán élő családok lakásának 

komfortfokozatáról elmondható, hogy áramellátással rendelkeznek, csatornahálózattal nem, illetve 

vezetékes gázzal részben rendelkeznek.  

 

Ládbesenyő településen megoldott a vezetékes ivóvízellátás, a lakások 67 %- van rákötve a 

rendszerre és emellett közkifolyók biztosítják a vízvételi lehetőséget.  

A településen két ütemben valósult meg a szennyvíz hálózat kiépítése, első 2006. második 2011, 

így a település 100 %-ban lefedett.  A községben 2006. évben több mint 122 millió forint 

ráfordítással befejeződött a vezetékes gázberuházás.  

 

A villanyárammal való ellátottság teljes körűen biztosított.  

 

A község úthálózata 100 %-os aszfalttal kiépített, de korszerűsítésre szorul. 

A felszíni vízelvezetés hagyományos módon történik, ami nem felel meg a mai kor 

követelményeinek. 

Korszerű kábeltelevízió rendszer biztosítja, a több csatornás vételi lehetőséget. 

 

Ládbesenyőben szegregátum nincsen és jelenleg a lakosság összetételét tekintve a jövőben sem 

valószínű, hogy ez a probléma jelentkezni fog a településen.  
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

1997. évi CLIV. törvényt, előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

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

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

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 

meghozatalát, 

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

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

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

biztosítják. 

 

A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 

szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó 

szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a 

lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 

pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során. 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Közgyógyellátást az önkormányzat 2012-ben alanyi, normatív illetve méltányossági alapon 

biztosított. 2013. január 1. napjától a járások kialakításával egy időben a méltányossági 

közgyógyellátás kivételével a hatáskörök változása miatt már az Edelényi Járási Hivatal jár el.  

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 1 

2009 0 

2010 0 

2011 1 

2012 1 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 9 

2009 11 

2010 12 

2011 11 

2012 4 

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  
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Az ápolási díjról tudni, kell, hogy az a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

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

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

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

gyermek gondozását, ápolását végzi. 
 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

 

A fentebb említett jogszabályok alapján a településen egészségügyi alapellátás helyi szinten 

ugyan nem működik, de ezen feladat ellátás társulási megállapodás kereteiben a szomszédos 

településen Edelényben kerül ellátásra az alábbiak szerint: 
 

Az alapszolgáltatások közül a házi és gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő naponta elérhető 

Edelényben. A háziorvos heti egy alakommal, a gyerekorvos kéthetente, a védőnő igény szerint és 

szükség szerint érhető el helyben a településen.  

  

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

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

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

 

Szakrendelés legközelebb szintén Edelényben érhető el. 

A 3.6.1. tábla azért nem került kitöltésre, mert nem rendelkezünk adatokkal. 
 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A legközelebbi Kórházak 50 km-en belül   Edelény, Miskolc, Kazincbarcika  

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények   Miskolc  

Emlőszűrő-állomás 100 km belül    Miskolc 

Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30 km-en belül Miskolc  

Fogyatékos személyek rehabilitációja, habilitációját biztosító intézmények Miskolc  
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A prevenciós jellegű szűrések már nem kötelezőek, de ezeket Miskolcon minden évben többször 

is megszervezik a Ládbesenyői lakosok számára is a szakrendelők. A tüdőszűrés minden évben 

helyben történik. 

 

A koragyermekkori kötelező szűrésekhez minden gyermek hozzájut részben Edelényben, részben 

a miskolci Gyermek Egészségügyi Központban.  

A kötelező védőoltást minden gyermek időben megkapta, az elmúlt évtizedben ezzel nem volt 

probléma.  

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz szintén a miskolci szakrendelőkben lehet hozzáférni.  

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások közül a házi segítségnyújtást, a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait társulási megállapodás formánban biztosítja az 

önkormányzat. Az étkeztetést egyházi szervezet látja el a településen.  

 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A településen sport programok szervezésére az elmúlt időben nem került sor. 

 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Hiányzik a településről az időseket napközben ellátó intézmény, továbbá nem megoldott a 

fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek helyi ellátása.  

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

A szolgáltatások nyújtásakor sem hátrányos megkülönböztetés, sem az egyenlő bánásmód 

követelményeinek megsértésére nem volt példa. 

 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Szociális ellátás tekintetében a településen falugondnoki szolgálat működik, mely 

működtetésének elsődleges célja a szociális törvényben megfogalmazott önkormányzati feladatok 

ellátása, többek között a betegek orvoshoz illetőleg egészségügyi intézménybe történő szállítása, 

gyógyszer kiváltása, egyéb olyan vásárlások lebonyolítása, mely a helyi kiskereskedelmi üzletekben 

nem oldható meg.  
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Ládbesenyőben nincs roma nemzetiségi önkormányzat, jelen van viszont a lengyel nemzetiségi 

önkormányzat, mely hosszú évek óta biztosítja annak lehetőségét, hogy a településen élő lengyel 

nemzetiségiek ápolhassák és megőrizhessék identitásukat, hagyományaikat.  

 
 

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

 

Az önkormányzat tisztviselői jártasak a lengyel nemzetiségiek esélyegyenlőségének 

biztosításában.  

 

Az elmúlt években nem fordult elő a településen lengyel nemzetiségieket ért feltételezhetően 

rasszista támadás.  

 
 

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

 

A helyi politika képviselői megnyilvánulásaikkal és döntéseikkel elősegítik a kisebbségeket védő 

alkotmányos jogok érvényesülését, ösztönzik a lengyel nemzetiségi önkormányzattal való hatékony 

együttműködést.  

Az önkormányzat és a lakosság támogatja a lengyel nemzetiségi kultúrát, mint értéket.  

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 

kapcsolatos feladataira, 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi 

oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 

ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 

településrendezési feladatok körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja 

az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

 

Mint, az már fent említésre került, Ládbesenyőben nincs roma nemzetiségi önkormányzat, 

ugyanakkor jelen van a lengyel nemzetiségi önkormányzat, melynek működését a települési 

önkormányzat 100%-ban támogatja. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A mélyszegénységben élők  esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Munkahelyek hiánya 
Munkahelyteremtés, vállalkozók számára 

vonzóvá tenni a települést 

Munkaerő-piaci esélyek hiánya Képzések, oktatás, átképzések, tanfolyamok 

Alacsony iskolai végzettség Képzés-oktatás, tanfolyamok 

Nincs helyben elérhető felnőttképzés, amely a 

munkaerő kínálathoz igazodik 
Helyben elérhető felnőttképzés megszervezése 

Motiváltság hiánya Rendszeres mentorálas, példaállítás 

Nincs konkrét adat a mélyszegénységben és a 

szegénységben élőkről 

Önkormányzati adatgyűjtés helyzetelemzés 

céljából 

Nincs adat az eladósodásról a banki szektor felé 
Önkormányzati adatgyűjtés helyzetelemzés 

céljából  

Nincs adat az eladósodásról a közművek felé 
Önkormányzati adatgyűjtés helyzetelemzés 

céljából 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Az alábbiakban elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó 

definíciókat és szabályozást. 

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

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

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

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

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembevétele a gyermekjóléti 

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

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

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

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

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

� Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
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� A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

� A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

� A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családbafogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

� Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek 

(Gyvt. 16. §), 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:  

A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. 

§-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 1-

éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 

megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 

törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 

esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott 

eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós 

nevelésbe vettek. 

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

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

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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

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

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

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására 

köteles és 

1. nyugellátásban, 
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2. korhatár előtti ellátásban, 

3. szolgálati járandóságban, 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a HEP készítésekor 

még nem ismert. 

Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 31. 

4. balettművészeti életjáradékban, 

5. átmeneti bányászjáradékban, 

6. időskorúak járadékában vagy 

7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 

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

· gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 

· akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást 

folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. 

évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 

menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 

támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 

határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A településen a 18 év alattiak száma 65 fő, amely az összlakosságnak csak mintegy 22,6%- át 

teszik ki. Ebből a 0-2 évesek száma 14 fő, mely alakosság 4,8%- a. A 14 év alatti lakosok száma 57 

fő, mely az összlakossághoz mérten 22,17 %.  

 

Az országosan kimutatható demográfiai trend, mely szerint a kis települések lassan elöregednek, 

csak részben érvényesül településünkön, melyet mutat az öregedési index ami 2008-ben még 

114,8%-os volt és   2012-re 104 %-ra csökkent.  

 

A településen jellemző a gyermekvállalásra, hogy a családok általában egy vagy kettő gyermek 

nevelését vállalják. A három gyermeket nevelő családok száma nem jelentős, négy gyermeket 

összesen 1 család nevel. 4-nél több gyermeket nevelő család nincs Ládbesenyőben.  

 

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

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

szociális, lakhatási helyzete  

  

A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek 

megfelelő ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális terület 

szakembereinek objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt. A HEP során 

ezért a cél a jelzőrendszer tényleges, helyi működésének feltérképezése és esetleges 

hiányosságainak hatékony és mérhető orvoslása. 

A jelzőrendszer standarjainak hiányosságai és a környezettanulmányok szenzitív adatokra 

vonatokozó szabályozása helyi korrekciókat és odafigyelést kíván. 
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A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 

meghatározni. 

A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre kötelezett szakemberek 

hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált veszélyeztetettség – magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - gyakran igen nehezen felismerhető 

helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a gyermekek bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek 

és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása kapcsán.  A látencia okai között szerepel, hogy a 

sértett gyermek gyakran nem tudja, hová fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és 

családja nem kerül a gyermekvédelmi rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan 

szakemberekkel, akik a bántalmazás gyanújára felfigyelhetnének. 

(ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A helyzetelemzés során ezért nemcsak a meglévő 

szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, ,,akadálymentességét” és hatékonyságát is 

szükséges feltárni és mérni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a védelembe 

vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, 

továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat 

meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, 

pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell továbbá a szülőt 

arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek mikor minősül 

halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése 

esetében a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai hiányzás 

valódi oka, annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka mögött 

előfordulhat a család részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett helyzet azért 

áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb funkciókat lát el 

(dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni arról, hogy az igazolatlan 

hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség megfelelően működik-e, valamint rendelkezésre áll-e a 

valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek érdekeit szem előtt tartó támogató rendszer (ld. 

20/2012. () EMMI rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések). 

 

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

év 
védelembe vett 

18 év alattiak 
száma 

Megszűntetett esetek száma a 
18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 1 1 1 

2009 0 0 0 

2010 0 0 2 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017védelembe vett megszüntetett eset veszélyeztetett kiskorú

 
 

 
 

A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A 

jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes 

igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek 

fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti 

szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság 

értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást 

megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, 

az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt 

fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy 

körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A gyermekvédelemben érintett 

szakemberek gyakran eltérően értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a mértékét is, ezért a 

helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben elemezni. 

 

A településen a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer hatékony működésének eredményeként 

az utóbbi években nem került sor kiskorú védelembe vételére. 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 

meg. 

Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint, hátrányos helyzetűnek 

minősülő gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatást viszonylag megbízhatónak - míg ugyanezen 

körbe tartozó, de legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek 

számát (halmozottan hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az erre irányuló felmérések. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik meg az 

októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a 

jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 

részesülők legtöbbször nem a megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem 
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azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb 

más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az 

elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a 

jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik. A 

helyzetelemzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos 

regisztrációjáról alkotott helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének 

vizsgálata miatt és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása miatt is. A HEP során a cél, hogy az intézményi és önkormányzati 

adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja biztosítva legyen. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos 

gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 31 2 0 0 0 

2009 31 2 0 0 0 

2010 30 3 0 0 0 

2011 32 3 0 0 0 

2012 32 3 0 0 0 

2013      

2014      

2015      

2016      

2017      

 
Forrás: Teir, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2012. évben 32 gyermek részsült, ebből összesen 1 

egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermek. A rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermekek magas száma jelzi, hogy a településen gyermeket nevelő 

családok nagy többsége jövedelem alapján bőven alulmarad a KSH által meghatározott nettó 62 

000,- Ft-os szegénységi küszöbnek.  

 

A tartósan betegek gyermekek száma is alacsony, a tartósan beteg gyermekek nagy része 

asztmában vagy ételallergiában szenved.  

 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem került megállapításra az elmúlt években.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Az önkormányzat által biztosítva van minden rászoruló kérelmező részére az ingyenes étkeztetés 

mind az óvodában, mind az iskolában. Az alábbi táblázat adatai is azt mutatják, hogy stagnál 

azoknak a köre, akik kedvezményben részesültek. A kedvezményt minden rászoruló gyermek 

megkapja, nem fordult elő a településen évek óta olyan eset, hogy rászoruló gyermek azért maradt 

ki az ellátásból, mert nem voltak a családnak hivatalos iratai, vagy jövedelemigazolása stb. 

 

 

év

 Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes étkezésben 

résztvevők száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes tankönyv-

ellátásban 

részesülők száma

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők száma 

Nyári étkeztetésben 

részesülők száma

2008 4 12 8 nincs adat 0 0

2009 6 13 12 nincs adat 0 0

2010 5 9 13 nincs adat 0 0

2011 4 11 14 nincs adat 0 0

2012 5 10 17 nincs adat 0 0

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

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

 
 

 

Általánosságban elmondható, hogy a családok egyre nagyobb része él viszonylag alacsony 

jövedelemből, ettől függetlenül a gyermekek veszélyeztetettsége anyagi okok miatt nem jelentős.  

Az elmúlt években a községből egyetlen gyermeket sem kellett a családjából tartósan kiemelni.  

 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Ládbesenyőben nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Ládbesenyőben telepszerű, szegregált lakókörnyezetben élő gyermek nincs.  
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

 

� Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye 

alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 

gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás 

keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben 

képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek 

napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

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

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

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

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

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

gyermekétkeztetés esetében is. 

 

A településen nem élnek fogyatékkal élő gyermekek. 

 

 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

Ládbesenyőre vonatkozóan a védőnői feladatok ellátását társulási megállapodás keretein belül 

Edelény város látja el, így az ide vonatkozó adatok az önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére. 

A 4.3.1. számú táblázat a fent leírtak alapján nem került kitöltésre. 

 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

 A védőnői ellátás jellemzői fejezetben leírtakkal egyezően Ládbesenyőre vonatkozóan a 

gyermekorvosi feladatok ellátásában is társulási megállapodás keretein belül Edelény város az 

illetékes, így ide vonatkozó adatok az önkormányzatnak nem állnak rendelkezésére, ezért a 4.3.2. 

számú táblázat nem került kitöltésre.  

 
 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A település nem rendelkezik bölcsődével. Igény szerint a bölcsődei ellátás Edelény város által 

fenntartott bölcsődében történik feladat ellátási szerződés alapján.  

A településen nem működik családi napközi. 
 

A település nem található óvoda.  Az óvodai ellátás az Edelény város által fenntartott óvodában 

történik feladat ellátási szerződés alapján. 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Az 1997. évi XXI. törvény értelmében Ládbesenyő Község Önkormányzata gyermekjóléti 

szolgálat működését az Edelényi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 1 fő családgondozóval 

biztosítja.  A gyermekjóléti alapellátás a településen élők számára napi szinten elérhető.  

 

A Kistérség által ellátott települések adataihoz viszonyítva Ládbesenyőben rendkívül alacsony a 

gyermekjóléti szolgálatnál alapesetben ellátott gyermekek száma.  

 
 

e) gyermekvédelem 

 

Gyermekvédelmi szakellátás Miskolcon vehető igénybe.  

 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Adósságkezelési szolgáltatással a település nem rendelkezik.  

 

Krízishelyzetben a családsegítő, illetve a gyermekjóléti szolgálat vehető igénybe Edelényben, 

családok átmeneti otthona és egyéb krízisszálló legközelebb Miskolcon és Rakacán található.  

  

 

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

 

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés, illetve a 

gyermekétkeztetéshez, illetve az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutás eseteiben semmiféle 

diszkriminációra nem került sor.  

 
 

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

 

A községben nyári gyermekétkeztetés nincsen, mivel a településen élő családok körében nincs 

erre igény. Korábban volt olyan próbálkozás, mely alapján a település a nyári étkeztetésben részt 

vett, de éppen azok a családok nem éltek a lehetőséggel, akik a leginkább rászorultak lettek volna. 

 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei alapján nem történtek.   

 
 

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

keretein belül 

 

A pozitív diszkrimináció az ellátórendszerek keretein belül nem jelennek meg.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

A településen óvoda nem működik, ezen ellátás feladat ellátási szerződés alapján valósul meg az 

Edelény Város Önkormányzata által fenntartott intézményben, de Ládbesenyő önkormányzata felé 

az elmúlt években nem érkezett jelzés, miszerint helyhiány miatt utasítottak el gyermeket az óvodai 

beíratáskor.  

Fent leírtak alapján az óvodai csoportokról, létszámokról stb. a település nem rendelkezik 

tényszerű adatokkal. 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 

ellátása 

 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek 

összlétszáma
21

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 21

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 10

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 2

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás

 
 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

adatokkal a település nem rendelkezik 
 
 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

 

adatokkal a település nem rendelkezik 
 
 

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

mutatkozó eltérések 

 

adatokkal a település nem rendelkezik 
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e)  pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A településen iskola nem működik, ezen ellátás társulás alapján valósul meg az Edelény Város 

Önkormányzata által fenntartott intézményben. 

Fent leírtak alapján az általános iskolákra vonatkozó adatokkal a település nem rendelkezik. 

 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

  

fejlesztési lehetőségek 

  

Szülők képzetlensége  Képzési programokba való részvételre 

ösztönzés 

Munkanélküliség Közhasznú foglalkoztatásba való elhelyezés 

Anyagi nehézségek Nyári gyermekétkezetés megszervezése 

szünidőben 

Közlekedési viszonyok nem megfelelőek Környező települések összefogásával vagy akár 

központi állami feladatként iskolabusz 

beindítása igazodva az általános iskola által 

oktatáson kívüli időrendben megszervezendő 

szakkörök időpontjához (úszás, tánc, zongora 

oktatások stb.) 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jog szabályi háttér a nők esélyegyenlőségéhez: 

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

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

kulturális jog tekintetében. 

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

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

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

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

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

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

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést okainak feltárását és felszámolását azonban nem írja 

elő jogszabály.  

 

Az önkormányzat ilyen irányú problémákra vonatkozó adatokkal nem rendelkezik.  

A nők számára a területen elérhető munkalehetőségekről nincs pontos felmérés.  

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, ez 

össztársadalmi probléma, csakúgy, mint a várandós- és kisgyermekes anyák kiszorulása a 

munkahelyekről – a családdal, gyermekneveléssel kapcsolatos egyoldalú terhelés miatt – 

munkavállalói karrierjük során hátrányt szenvednek. 
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A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdasági és jogi kiszolgáltatottsága nagymértékű. Az 

intézmények nyitva tartása nehezíti a munkavállalást. 

Kapcsolati erőszak problémája is jelen van, erre vonatkozóan azonban helyi szinten nincs adat, 

annál is inkább, mert ritkán jutnak az esetek a hivatalos szervek tudomására.  

A településen megfelelő a tájékoztatás és hatékony a segítség a fogamzásszabályozás, anya- és 

gyermekgondozás területén. Ennek megfelelően nem jellemző a 18 éves életkor alatti szülés, ritkán 

fordul elő koraszülés, illetve kis súlyú éretlen újszülöttek előfordulása sem jellemző.  

A döntéshozatalban helyi szinten a nők is részt vesznek, a helyi politikai életben azonban jóval 

kisebb számban, mint a férfiak.  
 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

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

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

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

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

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

viszonyokat kell figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, 

hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben 

lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény 

a nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

A településen található munkahelyek nagy része a közszférában és a szolgáltatási szektorban van. 

A helyi önkormányzat állandó létszámállományában a női munkavállalók vannak magasabb 

számban, míg a közfoglalkoztatásban ez az arány a férfiak felé tolódik el. A munkanélküliséget 

tekintve a helyi adatok szerint nem lehet nemek szerinti diszkriminációról beszélni, hiszen a 

rendelkezésre álló adatok szerint évekre visszamenőleg elmondható, hogy a női munkanélküliek 

száma alacsonyabb. Ez azzal függ össze, hogy a településen és a környező településeken több olyan 

munkahely  található,  mely jellege szerint inkább a női munkaerőt preferálja.  

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 104 83 na na 19 17 

2009 103 79 na na 25 17 

2010 105 80 na na 27 13 

2011 104 77 na na 2 0 

2012 98 77         

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Az adatgyűjtés célja, hogy összegyűjtse a településen induló, illetve elérhető foglalkoztatást segítő 

és képzési programokat, és vizsgálja a nők részvételét ezen programokon. A vizsgálatkor 

figyelembe kell venni azokat a programokat is, melyek kizárólag férfiak számára indultak. Ideális 

esetben a programokon résztvevők nemek közötti aránya megegyezik a településen élő 

munkanélküliek nemek szerinti megoszlásával. Ha a településen induló, vagy folyamatban lévő 

foglalkoztatást segítő és képzési programok résztvevői között a nők száma alacsonyabb a férfiak 

számánál, annak okait fel kell tárni, hogy hasznos változtatási javaslatokat lehessen tenni a jövőben 

induló programokhoz. A konkrét programok tanulmányozása során érdemes vizsgálni a program 

tartalma mellett munkarendjét, teljesítési feltételeit, esetleg a programból kiesők számát és nemét. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A településen az alacsony iskolai végzettség nem jellemző, ezért nem lehet levonni 

következtetéseket arra vonatkozóan, hogy mennyire befolyásolja az iskolai végzettség az 

elhelyezkedési esélyeket. 

 

 

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

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség.    A 

településen hátrányos megkülönböztetés miatt azonban egyetlen esetben sem tettek panaszt.   

Ennek következtében erre vonatkozóan semmilyen információval nem rendelkezik az 

önkormányzat.  

 

 

 

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.) 

 A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek 

vizsgálata. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 

házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.  

Ezek megszervezése a településen falugondnoki szolgálat működtetésével történik. A bölcsőde a 

családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 

nevelését biztosító intézmény, ami a településen nem működik, ugyanúgy, mint a családi napközi 

sem.  

A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható, mely az ellátást 

nyújtó saját otthonában történik. A település nem működtet ilyen szolgáltatást.  

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más 

törvényes képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos 

ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek 

napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. A településen nincs házi 

gyermekfelügyelet.  

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ami 

Ládbesenyőben jelenleg nem működik, a gyermekeket a szomszédos településre Edelénybe kell 

óvodába járatni, amiben az önkormányzat falugondnoki autóval történő szállítást biztosít a 

gyermekek számára. 
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

intézkedéseket. 

 

A fogamzásgátlás és a szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 

kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a felvilágosításban. A felvilágosítást 

célzó programok és tanórák már a helyi általános iskolában is megkezdődnek.  

 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 na 7 #ÉRTÉK! 

2009 na 10 #ÉRTÉK! 

2010 na 9 #ÉRTÉK! 

2011 na 13 #ÉRTÉK! 

2012 na 14 #ÉRTÉK! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi  adatgyűjtés 
   

Ládbesenyőben nem működik védőnői szolgálat. Ezen ellátás megállapodás alapján Edelényben 

valósul meg. A védőnő igény és szükség szerint (kötelező mérések, védőoltások, tanácsadás) 

látogatja a településen élő kisgyermekes családokat. 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető 

törvénykönyv tartalmazza. 

A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 

törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 

A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül 

megnyilvánuló formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns 

paragrafusai vonatkoznak. 

A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma 

alulmarad a tényleges esetek számától. 

 

A családon belüli erőszakról az önkormányzat nem rendelkezik értékelhető adatokkal. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

Krízishelyzetben a családsegítő szolgálat vehető igénybe elsősorban. A település nem tart fenn 

anyaotthont illetve családok átmeneti otthonát, ez csak a környékbeli településeken érhető el. A 

település 50 km-es körzetén belül 2 anyaotthon működik Miskolcon, valamint Rakacán.  

Az elmúlt években nem volt szükséges család átmeneti otthonba történő elhelyezésére. 

 
 

5.5. 

év

önkormányzati 

anyaotthon a 

településen

önkormányzati 

anyaotthon a település 

50 km-es körzetében

Nem önkormányzati 

(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen  

Nem önkormányzati (egyházi, 

alapítványi) anyaotthon a 

település 50 km-es körzetében

2008 0 1 0 1

2009 0 1 0 1

2010 0 1 0 2

2011 0 1 0 2

2012 0 1 0 2

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: Helyi adatgyűjtés

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
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A településen ilyen szolgáltatás nem működik. 

 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A női nem képviselői találhatóak a helyi közéletben a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

képviselő tagjaiként egyaránt. Ugyanakkor a férfiak száma a döntéshozatalnál jóval magasabb a 

nőkhöz viszonyítva. Ez az országos politikában is megfigyelhető tendencia.  

Az önkormányzati hivatal viszont női alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

2008 6 0 na na na na

2009 6 0 na na na na

2010 5 0 na na na na

2011 5 0 na na na na

2012 5 0 na na na na

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: Helyi adatgyűjtés

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

Képviselőtestület tagja
Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői
Közgyűlések tagjai

év

 
 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten leginkább érintő társadalmi probléma, hogy a kisgyermeket nevelő nők 

visszatérésének a munka világába, melynek számtalan akadálya van. Egyrészt helyben nagyon 

kevés a munkalehetőség. Amennyiben egy nő felvállalja, hogy Edelényben, Kazincbarcikán esetleg 
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Miskolcon keres munkát, gyermekét az edelényi óvodába kell beíratni. Továbbá a településen nem 

működik bölcsőde az is csak Edelényben, így a 3 éven aluli gyermeket nevelő nők munkába állása 

szinte lehetetlen.  

A helyi önkormányzat igyekszik a kisgyermekes anyukák segítését abban, hogy gyermekeiket az 

edelényi óvodába, bölcsődébe oda-vissza elszállítja, de ez sem mindig megoldás a szülők munkaidő 

beosztása tekintetében. 

 

Kimondottan a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések a településen nem működnek. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekek napközbeni ellátása Házi gyermek felügyelet, rugalmas munkaidő 

beosztású munkahelyek létrehozás 

Alacsony képzettség, illetve képzettség hiánya Képzések, tanfolyamok szervezése, átképzések 

Munkahelyek hiánya Munkahelyteremtés 

Jogok és lehetőségek hiánya Ingyenes jogsegélyszolgálat biztosítása 

Szűrővizsgálatokon történő részvétel Mozgó szűrővizsgálatok szervezése, 

szűrővizsgálatokon való részvétel csoportokban 

történő megszervezése falugondnoki szolgálat 

által 

Nincs a nőket érintő kérdésekre vonatkozó 

adatgyűjtés 

Nemre érzékeny adatgyűjtés 

Adatbázis létrehozása 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Ládbesenyőben 65 év fölötti lakos száma 55 fő, továbbá Andrástanyán 17 fő.  Az öregedési index 

is mutatja, hogy a település korfája az idősek arányának növekedését mutatja, ami országos 

tendencia.  

 

Az időseket számos területen éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az 

idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja. 2011-es adatok szerint a dolgozni akaró inaktívak száma 

az 55-64 éves korosztály körében Dél-Dunántúl után Észak-Magyarországon volt a legmagasabb. 

Észak-Magyarországon az 55-64 évesek körében mindösszesen 30,1% volt a foglakoztatási ráta, 

amely az ország többi régiójához viszonyítva a legalacsonyabb. Az életkor alapú megkülönböztetés 

jelentkezik az új állások betöltésénél illetve a létszámleépítéseknél is.  

 

Annál is nagyobb jelentősége van az esélyegyenlőség vizsgálatában az időskorúaknak, mivel a 

település öregedési indexe 105 %, és az összlakosságnak mintegy 1/3-a részesül valamilyen 

nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban.  
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 46 65 111 

2009 40 61 101 

2010 39 60 99 

2011 36 57 93 

2012     0 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A nyugdíjban részesülő nők száma minden évben magasabb a férfiak számától, ami azzal 

magyarázható, hogy a nők magasabb kort élnek meg, mint a férfiak. 

 

A településen nincs biztosítva az idősek nappali ellátása.  
 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző 

időskorúak járadékában részesíti azt  

a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele 

együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,  

b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 

fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 95%-át,  

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
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A településen időskorúak járadékában nem részesül senki, ami azt jelenti, hogy a férfiak általában 

a közeli bányákban dolgoztak és nyugdíjuk nem teszi lehetővé háztársaik ilyen irányú ellátásra való 

jogosultságát. Tehát van több háztatás is, ahol egy jövedelemből élnek az idős emberek. 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A KSH adatai alapján a 15-64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül a 

foglalkoztatottaká válók aránya 2011-ben 10 % volt. Az Észak-Magyarországi régióban ez az arány 

9,4 %. Ha mindezt korcsoportonkénti bontásban nézzük, az idősebb korosztályra nézve az 

eredmények ettől jóval elmaradnak. Az 55-59 éveseknek a 4,6 %- a,  a 60-64 éveseknek mindössze 

0, 4 %- a vált foglalkoztatottá. Az 55-64 év közöttiek munkanélküli rátája Észak-Magyarországon a 

legmagasabb, 2011-ben 15, 3 %. A dolgozni akaró inaktívak aránya is Észak-Magyarországon a 

legmagasabb, 10,1 %, ezt csak a Nyugat-Dunántúli régió előzi meg.  

 

Az 55-64 évesek foglalkoztatási rátája 2011-ben országosan 35, 8%. Régiók szerint Észak-

magyarországon a legalacsonyabb a foglalkoztatási ráta, 30, 1 %. A határozott időben 

foglalkoztatott 55-64 év közöttiek aránya országosan 5 % volt 2011-ben, Észak Magyarországon ez 

6,2 %. Részmunkaidőben 10,4 %- os az országos foglalkoztatási ráta ebben a korosztályban, Észak-

magyarországon ez 10, 3 %.  

 

Ládbesenyőben az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi két évben jelentősen 

megnövekedett. Ha az adatokat összevetjük, a tartós munkanélküliek jelentős hányada 55 év feletti 

a településen. Szám szerint az 55 év feletti tartós munkanélküliek aránya jóval nagyobb számban 

növekedett, mint a munkanélküliek száma általában.  

Ez magyarázható azzal is, hogy az idősebb korosztály körében jelen van a munkaerő piacon a 

diszkrimináció, sokkal nehezebben jutnak munkalehetőséghez az idősebbek, és a leépítéséknél is ők 

szenvedik el a legnagyobb hátrányt.  

 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A településen a közmunkaprogramon kívül más foglakoztatási lehetőség nincs. Más településekre 

történő utazás jelentős gondot és többlet kiadást okoz a mind a munkavállalók, mind a munkáltatók 

részére, így a távolabbi településeken, ha sikerül is állást találni az leginkább a fiatalabb korosztályt 

és nem pedig az idősebb nemzedéket érinti. 

Jelentős az a tény, hogy éppen ebben a korosztályban a legmagasabb a csak 8 osztályt végzett 

személyek száma, akik már nagyon nehezen vehetők rá a képzésben való részvételre. Ennek 

ellenére vannak ezt a tényt cáfolandó pozitív példák is a településen.  

Összevetve az adatokat azonban Ládbesenyőben is, mint általában az ország egész területén a 

fiatal pályakezdők munkanélkülisége legalább annyi problémát mutat, mint az időskorúaké.  
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6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb 

programok a településen) 

 

Ládbesenyőben és a környéken nincs olyan foglalkoztatási program, vagy pályázat, amely 

kifejezetten az idősebb korosztály foglalkoztatását segítené elő.  

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb 

korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben 

helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket.  

A helyben működő közfoglalkoztatás 100 %-ban foglalkoztatja az 55 év felettieket. Az 55 év 

feletti tartós munkanélküliek az elmúlt két évben szinte csak a közfoglalkoztatásból tettek szert 

jövedelemre. A közfoglalkoztatásnál az önkormányzat preferálja ezt a korosztályt. Fontos cél, hogy 

minden ember egyenlő eséllyel vegyen részt a programokban.  

 

 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

fő fő % fő fő %

2008 36 1 3% 18 1 6%

2009 42 3 7% 20 3 15%

2010 40 3 8% 23 3 13%

2011 38 3 8% 14 3 21%

2012 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2013 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2014 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2015 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2016 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

2017 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek számaév

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
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Tartós munkanélküliek száma (fő)
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. A szociális alapszolgáltatások közül az önkormányzat a házi 

segítségnyújtást és a falugondnoki szolgálatot látja el. Szakosított ellátási formák csak Miskolcon 

vehetők igénybe.  

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 62 0 0% 

2009 59 0 0% 

2010 58 0 0% 

2011 55 0 0% 

2012 56 0 0% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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64 évnél idősebbek (fő)
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a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősebb korosztály hozzáférése a szociális ellátásokhoz biztosított. Megfelelő információval 

rendelkeznek a szociális ellátásokról, azok igénybevételének módjáról és lehetőségeiről. Az 

egészségügyi ellátások közül a házi orvosi szolgálatot, valamint különböző szakellátásokat 

vehetnek igénybe Edelényben. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét kizárólag a 

közlekedési körülmények nehezítik, melyen, igény esetén a falugondnoki autóval igyekszik az 

önkormányzat könnyíteni. 

 
A „6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma” tárgyú táblázat kitöltésére 

nem került sor, mert a településen élő lakosok közül senki nem részesül időskorúak járadékában. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idősebbek részére részben elérhetőek a kulturális illetve közművelődési szolgáltatások. A 

kulturális szolgáltatások közül helyben elérhető a könyvtár, helyben van lehetőség a 

vallásgyakorlásra. 

 

Mozi látogatás, színházlátogatás illetve múzeumlátogatás Miskolcon lehetséges. 

  

Mozielőadás 

látogatása

Színházelőadás 

látogatása

Múzeumi kiállítás 

megtekintése

Könyvtár 

látogatása

Közművelődési intézmény 

rendezvényén részvétel

Vallásgyakorlás 

templomban

Sportrendezvényen 

részvétel

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom

2008 0 0 0 45 0 57 0

2009 0 0 0 42 0 54 0

2010 0 0 0 48 0 56 0

2011 0 0 0 50 0 57 0

2012 1 0 0 40 0 54 1

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: Helyi adatgyűjtés

év

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

 
 

 

Az idősebb korosztálytól (lehet akár az 55 év felettiek, vagy csak a nyugdíjasok megkeresése) 

kérdőív segítségével fel lehet mérni, hogy az elmúlt években hány alkalommal látogattak meg 

különféle kulturális vagy sporteseményeket. 

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

 

A 64 év felettiek informatikai jártasságáról nincs reprezentatív felmérés. Általánosságban 

elmondható, hogy azok a nyugdíjasok képesek a számítógép használatára, akik korábban munkájuk 

folyamán használták a számítógépet. Az internetet használni tudók száma ebben a korosztályban 

elenyésző, bár az idő előrehaladásával nőtt azoknak a nyugdíjasoknak a száma, akik szert tettek 

internetes jártasságra. Arra vonatkozóan nem rendelkezik az önkormányzat adatokkal, hogy lenne-e 

igény az informatikai tudás elsajátítására. A településen nincs olyan program vagy tanfolyam, 

amely az idősebb korosztály informatikai tudását fejlesztené.  

Az önkormányzat közreműködésével a Corvus Telecom Kft., illetve a Borsodweb Kft. az elmúlt 

években a lakosság nagy részének szolgáltat kábeltelevíziós és internetes szolgáltatást. A 

háztartások zömében elérhető az internetes hozzáférés.  
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 

év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs szervezett intézmény az idősek ellátására Nappali ellátás megszervezése 

Elmagányosodás Közösségi programok, klubok szervezése 

Egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

nehézsége (közlekedés) 

Helyben szerevezett szűrővizsgálatok 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy a fogyatékos emberek számára is 

megteremtődjön az esélyegyenlőség. A fogyatékossággal élő emberek számára szükség van a civil 

szervezetek összefogására, illetve arra, hogy a klasszikus értelemben vett állami feladatok 

ellátásában a civil szervezetek is segítséget nyújtsanak. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell az 

intézmények kialakításával, a szolgáltató jelleg erősítésével.  

 

Az ENSZ közgyűlése 2006. december 13-án elfogadta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményt. A hazai politika mind az egyezményt mind a jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. 

évi XCII. törvénnyel.  

 

A fogyatékos emberek és családjaik országszerte a legsérülékenyebb része a társadalomnak. 

Magyarországon mintegy 600 000 fogyatékos ember van. Magyarországon jelenleg összesen 9 %-

uk dolgozik.   

 

Fogyatékos személy az, aki: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 

életben való aktív részvétel során. 

 

A fogyatékkal élők számára az egyik legnagyobb propagandát kapó követelmény, az 

akadálymentesítés követelménye, beépült a nem kifejezetten akadálymentesítési pályázatokba is. 

 

Ládbesenyőben az elmúlt évek folyamán a közös önkormányzati hivatal épületének 

akadálymentesítése megtörtént. 

 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 10 0 

2009 7 0 

2010 7 0 

2011 na 0 

2012 na 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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szociális ellátásban részesülők száma (fő)
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megváltozott munkaképességű egészségkárosodott

 
 

 

 „7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma” tábla  

nem került kitöltésre, mert az önkormányzat nem rendelkezik ilyen irányú adattal. 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Ládbesenyőben a fogyatékkal élők száma minimális. 

A legtöbb fogyatékkal élő részesül valamilyen szociális ellátásban, amely a megélhetését 

szegényes szinten, de lehetővé teszi. A községben minden fogyatékkal élőt a családja lát el, 

egyetlen fogyatékos személy sincs intézményben elhelyezve. A fogyatékkal élő idősebbek között 

azonban akad olyan is, aki rendelkezik több évtizedes munkaviszonnyal a rendszerváltást megelőző 

időszakból.  

A helyben fogyatékkal élőket a családi védőháló veszi körül, gyakran jobban, mint az szükséges. 

 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben 

a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 

megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát 

lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív 

támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
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b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rendszeres szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 

 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. A védett 

foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált foglalkoztatással szemben. Probléma továbbá, ha 

nem áll rendelkezésre olyan foglalkozatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának 

ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Amennyiben nincs képzett 

szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, úgy sikertelen lehet a beszoktatás, amelynek 

következménye a fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. 

Mindezekre tekintettel javasolt folyamatosan felkutatni a fogyatékos munkavállalókkal is betölthető 

álláshelyeket, fogyatékos-ügyi mentor, tanácsadó foglalkoztatásával a fogyatékos személyek 

munkahelyi kisérésének biztosítani. Javasolt önkormányzati szakember ez irányú képzése, állami és 

civil munkaerő-piaciszolgáltató szervezet és a Munkaesély Szövetség bevonása a feladat 

megoldásába. 

 

A településen nem megoldott a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása. 

 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A településen a fogyatékos személyek között szinte nincsen foglalkoztatott. Ennek egyik legfőbb 

oka nem az akadálymentesítés hiánya, és egyéb körülmények, hanem sokkal inkább a munkahelyek 

alacsony száma. A fogyatékosok a településen szinte teljes egészében részesülnek valamilyen 

szociális ellátásban, általában családban élnek, ezért az elsődleges szociális háló, a család teljes 

mértékben ellátja őket.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

falugondnoki  vagy 

tanyagondnoki szolgáltatás 
X X X

étkeztetés X X

házi segítségnyújtás X X

jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás

családsegítés X X X

közösségi ellátás 

szenvedélybetegek részére 

közösségi ellátás pszichiátriai 

betegek  részére

támogató szolgáltatás

nappali ellátás

Forrás: helyi adatgyűjtés

Civil 

7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások

Állami/önkormányzati Egyházi
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma

Időskorúak járadéka 0

Aktív korúak ellátása 0

Rendszeres szociális segély 0

Lakásfenntartási támogatás 0

Ápolási díj 0

Temetési segély 0

Átmeneti segély 0

Természetbeni ellátás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az 

önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak 

TAJ kártyát az OEP-től. 

0

Közgyógyellátás

Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem 

fogyatékos személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. 

Mivel a településen élő  fogyatékos személyek számának 

megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.  

4

Adósságkezelési szolgáltatás 0

Energia felhasználási támogatás 0

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások

Fogyatékossági támogatás 2

Rokkantsági járadék na

Személygépkocsi átalakítási támogatás na

Közlekedési kedvezmény 32

Személygépkocsi szerzési kedvezmény 2

Parkolási igazolvány na

Forrás: helyi adatgyűjtés

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények

 
 

 

A településen élő fogyatékkal élő személyek pénzbeli ellátásairól és természetbeni juttatásairól az 

önkormányzat csak részlegesen rendelkezik adatokkal. Ennek az oka, hogy az ellátások egy része 

nem az egészségi állapothoz, a fogyatékosság mértékéhez, hanem a család jövedelmi helyzetéhez 

kötött. Így ebben a táblázatban főként azok az adatok jelennek meg, amelyek jövedelemhez 

kötöttek.  

 

A fenti táblázatban a fogyatékossági támogatásról a közlekedési kedvezményről és a parkolási 

igazolványról nem rendelkezik nyilvántartással az önkormányzat. A táblázatban csak azoknak a 

száma lett feltüntetve, akik a gépjárműadó fizetésénél kedvezményben részesültek a fentebb 

folyósított ellátások után.  

A közvélemény kutatások alapján azonban az itt élők és családjaik rendelkeznek az ellátások 

igénylésének módjáról kellő információval, ezért feltételezhető, hogy a fent megadott számok csak 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

A településen a fogyatékossággal élők ugyanolyan mértékben jutnak hozzá a 

közszolgáltatásokhoz, mint a nem fogyatékossággal élők.  

 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettség 

 

Lift Vakvezető sáv
Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó
Rámpa

Hangos 

tájékoztatás
Indukciós hurok

Tapintható 

információ

Jelnyelvi 

segítség
Egyéb

alapfok

középfok

felsőfok

fekvőbeteg 

ellátás 

járó beteg 

szakellátás

alapellátás

igen

igen igen igen igen

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil szervezetei

szociális ellátást nyújtó 

intézmények

igazságszolgáltatási, rendőrség, 

ügyészség

kulturális, művelődési intézmények

önkormányzati, közigazgatási 

intézmény

oktatási 

intézmények

egészségügyi 

intézmények

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.

Igen/nem

 
 
 
 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A közszolgáltatást végző intézmény - a közös önkormányzati hivatal - akadálymentesített.  

A lakóépületek közül csak azok akadálymentesítettek részben, ahol a fogyatékkal élők élnek. 

 Az infokommunikációs akadálymentesítés Ládbesenyőben még nem valósult meg. Nincs helyben 

elérhető jeltolmács sem.  
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 

 

 Igen/nem 

Lift Vak-

vezető 

sáv 

Mozgás-

korláto-

zottak 

részére 

mosdó 

Rám

-pa 

Hango

s 

tájéko

z-tatás 

Indu

k-

ciós 

huro

k 

Tapi

nt-

ható 

infor

-

máci

ó 

Jel-

nyel

vi 

segít

-ség 

Egyé

b 

Önkormányzat 

épülete 

nem igen igen  nem igen nem nem nem 

vegyes bolt nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

italboltok nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  

 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége nem megoldott a településen 

 

Ládbesenyőben nem valósult meg a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a 

közlekedésben. 

 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)  

 

a településen nincsenek. 

 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

nincs jelen a településen 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nincs megoldva a napközbeni ellátás Fogyatékosok napközbeni ellátásának 

megoldása 

Infokommunikációs akadálymentesítés hiánya Infokommunikációs akadálymentesítés  
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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 szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

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

 

Az országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L törvényt a Nemzeti Civil alapprogramról. 

Ennek fő célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának 

erősítése.  
 

Civil szervezetek jelenléte nem jellemző a településen. 

 

 

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

bemutatása 

 

A településen működő római katolikus és református egyházakkal jónak mondható a kapcsolat, 

mivel aktív hitélet és közösségi élet működik, mely az egyszerű emberek mindennapjaira is pozitív 

hatással van. 

 

 

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

 

Az igazgatási feladatokat a jogszabályi változások következtében 2013. január 1. napjától Közös 

Önkormányzati Hivatalként, mint kirendeltség látja el." "A mindössze 304 fő állandó lakosú 

Ládbesenyő község a 42 leghátrányosabb helyzetű edelényi kistérséghez tartozó település. " "az 

Edelény Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül létrejött Edelény és Környéke Szociális 

Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás által biztosított a családsegítő 

szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. " "2013. január 1. napjától megalakult a 

Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint annak Ládbesenyői és Balajti állandó 

kirendeltsége. 

 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenységei 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata szorosan együttműködik a Ládbesenyői Lengyel 

Nemzetiségi Önkormányzattal. Sok esetben helyszínt biztosít rendezvényeiknek. Saját 

rendezvények programsorozatába bevonja a lengyel hagyományokat ápoló előadásokat.  Egyes 

kiküldetésükhöz rendelkezésükre bocsájtja a falugondnoki autót. A község költségvetési 

koncepciója tárgyalása előtt mindig kikéri a nemzetiségi képviselők véleményét a képviselő-

testület. Több alkalommal a község közmunkásai működtek közre a Derenki búcsú helyszínéül 

szolgáló Derenk romközség takarításában, gaztalanításában.  

 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége           

 

  Nem jellemző a településen.   
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f) for-profit szereplők 

 

  Nem jellemző a településen. 

 

 

 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága  

 

Ládbesenyő Község Önkormányzata a Programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az 

SZMSZ-ben szabályozott módon közzé teszik.  

 

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

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

környezet kialakítása érdekében. 

 

A program elfogadását követően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze. 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv nyilvánosságra 

hozatala.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására érdekében évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a település döntéshozóit, tisztségviselőit és az 

együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.  

 

Az éves eredményeket nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált adatokat és 

információkat közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett.  

 

Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat különböző rendezvényein, beépítjük 

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

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében.  

 
 

Ládbesenyő honlapjának címe www.ladbesenyo.hu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladbesenyo.hu/
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

  

1.      A  HEP IT részletei 

  

 Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Nincs adat a mélyszegénységben élőkről 

illetve nincs helyben elérhető képzés 

Adatok gyűjtése helyzetelemzés és 

tervkészítés céljából 

Gyermekek 

Csak részben érhetők el a 

közszolgáltatások, részleges a HH és 

HHH gyermekekről az adatszolgáltatás, 

kötelező olvasmányok hiánya a helyben 

lévő könyvtárban,  

iskolás gyermekek közlekedésének 

megoldása 

A közszolgáltatások helyben biztosítása, 

könyvek beszerzése, 

iskolabusz beindítása, családi napközi 

létrehozása 

Idősek 

Napközbeni ellátás nem megoldott 

Elmagányosodás 

Egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételének nehézsége 

(közlekedés) 

Napközbeni ellátás biztosítása, 

A házi segítség nyújtást biztosító 

szervezet és a falugondnoki szolgálat 

együttműködésének még hatékonyabbá 

tétele (gyógyszerek felíratása, kiváltása) 

Közösségi programok klubok 

szervezése, 

Helyben szervezett szűrő vizsgálatok 

Nők 
Nincs geander szakértő illetve 

adatgyűjtés nemekre vonatkozóan 

Geander szakérő alkalmazása,  

nők munkába állását segítő 

foglalkoztatási programok, képzések, 

átképzések, munkahely teremtés,  

iskolabusz indítása, az óvodás korú 

gyermekek napközbeni ellátása helyben 

– családi napközi léthozása 

Fogyatékkal 

élők 

Nincs adatgyűjtés, illetve nem 

biztosított a napközbeni ellátás, 

infokommunikációs akadálymentesítés 

és az akadálymentesítés részleges 

hiánya 

Napközbeni ellátás és 

infokommunikációs akadálymentesítés 

biztosítása 

Lakosság 
Tömegközlekedés hiányossága, 

buszjáratok kevés száma  

Falugondnoki szolgálat bevonása, ezen 

hiányosság csökkentésére a 

takarékosság figyelemmel kísérése 

mellett (idősek szakrendelőbe, kórházi 

kontrollra történő elszállítása) 

Aktív korú 

lakosság 

Munkanélküliség, 

Képzetlenség 

Közhasznú foglalkoztatás 

megszervezése, 

A település vonzás körzetében 

megszervezésre kerülő képzések, 

átképzések publikása (honlap, 
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hirdetőtábla) 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
   

Ládbesenyő község természeti környezetének köszönhetően vonzó lakhelyül szolgál az itt 

élőknek és az idetelepülő családoknak egyaránt. A település földrajzi elhelyezkedése és természeti 

környezete azonban hátrányokat is okoz tekintve a közlekedési viszonyokat, melyek kihatással 

vannak az itt élők életére.  

A település mutatói az országos átlagot nem haladják meg ugyan, de közműellátottsági mutatói 

jók. A település páratlan természeti környezete lehetőséget ad az idegenforgalmi látogatottság 

növelésére, melynek következtében számos kereskedelmi és magánszálláshely, kereskedelmi és 

vendéglátóegység működtetésének lehetősége fennáll. A helyi döntéshozók figyelemmel kísérik az 

itt élők szociális helyzetét, és az elmúlt évek folyamán a lehetőségekhez mérten támogatták az itt 

élő családokat. 
 

A helyzetelemzés folyamán az társadalmi csoportok esélyegyenlőségével kapcsolatban az 

alábbiak kerületek megállapításra: 

  

  

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 
  

A településen 2 roma család él, a lakosság 16 %-a lengyel nemzetiségi. A 2 roma család és a 

magukat lengyel nemzetiségűeknek valló lakosok a közszolgáltatások elérésében, a lakhatási 

viszonyokban, a jövedelmi helyzetüket tekintve nem különülnek el a település többi lakóitól. 

A településen nincs konkrét felmérés a mélyszegénységben élők számáról, erre csak a szociális 

ellátásban részesülők számából lehet következtetéséket levonni. Nincs adatgyűjtés arra 

vonatkozóan, hogy a lakosság körében milyen mértékű az eladósodás a banki szektor illetve a 

közszolgáltatók felé. Továbbá nincs hiteles adat a jövedelmi viszonyokról sem, mert nem tudni, 

hogy az egyes ellátottak milyen jövedelemre tesznek szert alkalmi és egyszerűsített 

foglalkoztatásból. A településen a foglalkoztatást tekintve a fiatalabb korosztály rátája a 

legalacsonyabb. A fiatal korosztályból mindenki rendelkezik szakképzettséggel, de a 

képzettségeknek nem megfelelő a munkaerő kínálat. 

  

  

A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége: 
  

A településen a gyermekek száma alacsony, a családok egy-két gyermeket vállalnak. Ritkán 

előfordul 3 gyermekes család, s csak egy esetben van több gyermekes család. A 

gyermekszegénységről nem lehet hiteles képet mutatni a már fentebb is említett alkalmi jövedelmek 

és egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelmek miatt. Gyermekvédelmi kedvezményben 

az iskoláskorúak mintegy 60 % - a részesül. Az önkormányzat minden esetben biztosítja a 

jogszabály által előírt kedvezményeket az étkeztetésnél és a tankönyvtámogatásnál is.   

A jövedelmi viszonyok miatt viszonylag magas a hátrányos helyzetű gyermek, de a halmozottan 

hátrányos helyzetűek száma mindössze 2. 

Helyben nem működik bölcsőde, óvoda, valamint általános iskola, így nincs elkülönített adat a 

kompetencia mérések eredményéről a hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a továbbtanulás 

tekintetében. 

  

  

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége: 
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Az 55 év feletti lakosok foglalkoztatási mutatói romlottak az elmúlt 2 évben, jelentős számban 

tartós munkanélküliek. Az ő foglalkoztatásukra nincsen külön program, viszont a 

közfoglalkoztatásban a részvételük 100 %-os. Ebben a korcsoportban található a legtöbb csak 8 

osztályt végzett, de ők már nem vonhatóak be képzésbe. A korcsoport hátrányokat szenved a 

helyben foglalkoztatottak arányait tekintve is. A 64 év felettiek száma teszi ki a lakosság 

legnagyobb részét. Számukra elérhető az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a 

családsegítés. Nem megoldott azonban az idősek napközbeni ellátása. 

  

  

A nők helyzete és esélyegyenlősége: 
  

A kisgyermeket is nevelő nők számára nehezített a foglalkoztatás, egyrészt a helyben található 

munkahelyek hiánya, másrészt a gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények hiánya, 

valamint nyitva tartása miatt. A településen nincs bölcsőde, óvoda és házi gyermekfelügyelet. A 

településen nincs a nők munkába állását segítő foglalkoztatási program, a közfoglalkoztatásban 

azonban magas számban dolgoznak. A helyi döntéshozatalban a nők száma rendkívül alacsony, 

ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületében nagyobb létszámba kaptak helyet. 

A helyben lévő közös hivatal dolgozói nők, de számuk itt is alacsony. Az önkormányzatnál nincs 

geander szakértelemmel rendelkező szakember. 

  
 

A fogyatékkal élők esélyegyenlősége: 
  

A településen a fogyatékkal élőkről nincs pontos nyilvántartás, mivel a számukra folyósított 

ellátások egy része nem az önkormányzat hatáskörében kerül megállapításra. Jellemző, hogy a 

fogyatékosok ellátásáról a családjaik gondoskodnak, nem kerületek intézményekbe. A fogyatékkal 

élők részére semmilyen foglalkoztatási program nincs, még a közfoglalkoztatásban sem vesznek 

részt.  

A településen az akadálymentesítés a középületeket tekintve részben megoldott, az 

infokommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. 

 

 

 A beavatkozások megvalósítói 

   

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek 

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Adatgyűjtések megszervezése és helyi 

képzések biztosítása 

Helyi önkormányzat köztisztviselői, 

munkaügyi központ 

Felelős: polgármester 

Gyermekek 

A közszolgáltatások körének szélesítése, 

HH és HHH gyermekek 

Teljes körű napközbeni ellátás 

biztosítása 

Helyi önkormányzat, oktatási intézmények 

Felelős: polgármester, oktatási intézmények 

vezetői 

Idősek 

Adatgyűjtés megszervezése. 

Napközbeni ellátás biztosításának 

megszervezése 

Helyi önkormányzat, munkaügyi központ 

Felelős: polgármester 

Nők 
Geander szakérő alkalmazása, nők 

munkavállalási lehetőségeinek javítása, 

Helyi önkormányzat, munkaügyi központ 

Felelős: polgármester 
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nők helyzetével kapcsolatos adatgyűjtés 

Fogyatékkal 

élők 

Adatgyűjtés és napközbeni ellátás 

biztosítása 

Helyi önkormányzat 

Felelős: polgármester 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők tisztában legyenek a részükre folyósítható 

ellátásokról, számukra megfelelő képzésekben és foglalkoztatásban vegyenek részt. Minél többen 

közülük képesek legyenek érdekeik képviseletére, és a településen növekedjen a szociális 

biztonságuk. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szegénysége elleni küzdelmet, és azt, hogy a gyermekek 

számára elérhető legyen a közszolgáltatások teljes köre. Kiemeltnek tartjuk azt is, hogy a 

gyermekek szülessenek bárhová, olyan környezetben nőjenek fel, hogy képességeik 

kibontakozhassanak, és minden területen a számukra megfelelő ellátás biztosítva legyen 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, az őket ért hátrányok leküzdésére, teszünk azért, 

hogy az életük nagy részét munkával töltő időseink ne szegénységben és elszigetelve éljenek.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a helyi közéletben való részvétel biztosítását, a 

döntéshozatalban való részvételt, és annak elősegítését, hogy kisgyermekeket nevelő nők esélye 

biztosított legyen a foglalkoztatás területén is. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők és családjaik támogatására, elősegítjük a szociális 

ellátások igénybevételének lehetőségéről a széleskörű tájékoztatást. Nem csak a fogyatékossággal 

élőket, hanem azok családját is támogatjuk lehetőségeinkhez mérten anyagilag és erkölcsileg is. 

  

  

Önkormányzatunk továbbá a következő fejlesztések megvalósítását tartja fontosnak: 

  

• A település utjainak folyamatos felújítása, 

• Járdák építése, korszerűsítése, 

• Közvilágítás korszerűsítése 

• Korszerű felszíni vízelvezető csatorna kiépítése, 

• Park és játszótér kialakítása a Rákóczi és Kossuth út által behatárolt területen, 

• Orvosi rendelő eszközökkel való felszerelése, bútorzatának cseréje, 

• A tiszta virágos település megteremtése érdekében egynyári virágok folyamatos 

kiültetése, ápolása. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe:                    Mélyszegénységben élők esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs a jövedelmi helyzetre vonatkozó adatgyűjtés és jelentős a 

minimálbéren foglalkoztatás 

Célok - 

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A településen élők jövedelmi viszonyairól pontos kép kialakítása, a 

minimálbéren foglalkoztatottak számának csökkentése 

Rövid távon: adatgyűjtés megszervezése a jövedelmi és eladósodottsági 

helyzetre tekintettel 

Közép és hosszútávon: a településen a hiányszakmák iránti igény 

felmérése, ehhez képzések szervezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Adatgyűjtés és adatfeldolgozás a jövedelmi helyzetre és az 

eladósodottság mértékére vonatkozóan 

2. A helyi hiányszakmák feltérképezése 

3. Képzések-oktatás, tanfolyamok szervezése 

4. Mentorálás, példaállítás 

Résztvevők és 

felelős 

Helyi önkormányzat köztisztviselői, polgármester, jegyző 

Felelős: polgármester, jegyző 

Partnerek Munkaügyi központ, helyi vállalkozók és civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Adatbázis elkészítése Határidő: 2014 

Képzések szervezése Határidő: 2016.   

Mentorálás Határidő: folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Ismertté válik a településen mélyszegénységben élők jövedelmi helyzete, 

csökken a minimálbéren foglalkoztatottak száma, a hiányszakmákkal 

kapcsolatos képzések megszervezésre kerülnek. 

Motiváltság, visszatérés a munka világába, újra a közösség aktív részesévé 

válás. 

 

 Fenntartható. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A munkaerő kínálat kis száma miatt a felnőttoktatás nem éri el célját-

megfelelően kiválasztott képzés szükséges. 

Az adatgyűjtés során nem kapunk hiteles válaszokat- bizalmi kapcsolatok 

kiépítése. 

Külső segítség nélkül motiváltság hiánya-mentor alkalmazása. 

Szükséges 

erőforrások 
Pályázati forrás, humán erőforrás 
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 Intézkedés címe:                 Gyermekek esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A közszolgáltatásokhoz való hozzájutás részleges, kevés az adat a HH és 

HHH gyermekek helyzetéről 

Célok 

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid távon: A HH és HHH-s gyermekek jövedelmi viszonyairól és 

eredményeikről pontos nyilvántartások vezetése az oktatási intézményben 

is. A tanórán kívüli foglalkoztatásban HH és a HHH gyermekek is részt 

vegyenek.  

Iskolabusz indítása igazodva az általános iskola által szervezett szakkörök 

időpontjához, nyári gyermekétkezetés megszervezése a szünidőben. 

A gyermekek napközbeni ellátásának megoldása. 

Hosszú távon: Családi napközi létrehozása, óvodaépítés, védőnői és 

gyermekorvosi szolgálat elérhetőségének megszervezése helyben  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Tájékoztatás, fórumok szervezése a szülőknek illetve a tanulóknak. 

2. Iskolabusz indítása 

3. Gyermekétkezetés megszervezése 

4. Családi napközi létrehozása 

5. Védőnői és Gyermekorvosi szolgálat megszervezése 

6. Óvodaépítés 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: gyermekjóléti szolgálat családgondozója 

Felelős:  polgármester, jegyző 

Partnerek 
oktatási intézmények, egészségügyi szektor, önkormányzat, gyermekjóléti 

szolgálat, volán társaság 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. HH és HHH gyermekekről vezetett nyilvántartások pontosítása   

    Határidő: 2014 

2. Iskolabusz indítása 

    Határidő: 2015 

3. Gyermekétkezetés megszervezése 

    Határidő: 2015 

4. Családi napközi létrehozása 

    Határidő: 2016 

5. Védőnői Szolgálat és Gyermekorvosi ellátás megszervezése  

   Határidő: folyamatos 

6. Óvodaépítés 

    Határidő:  folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Emelkedik a tovább tanulói létszám, Magasabb iskola végzettség, 

szakirányú végzettséggel rendelkező fiatalok száma növekszik. 

Fenntarthatóak az eredmények, amennyiben a gyermekszám adott.  
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Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Nem megfelelő gyermekszám miatt a közszolgáltatások nem fejleszthetők-

a jelenlegi közszolgáltatások megőrzése 

  

Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás, pályázati forrás 

  

Intézkedés címe:                    A nők esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs nemekre érzékeny adatgyűjtés, kompetencia hiánya, képzések 

hiánya, a gyermekek napközbeni ellátása helyben nem megoldott 

Célok - 

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Geander szakértelemmel is rendelkező szakember bevonása, nemekre 

érzékeny önkormányzati adatgyűjtés 

Gyermekek napközbeni ellátásának megoldása helyi szinten 

Képzések, tanfolyamok szervezése 

Munkahely teremetés 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Rendszeres időpontokban adatgyűjtés, elemzés és értékelés 

2. Geander szakértelemmel rendelkező szakember bevonása 

3. Gyermekek napközbeni ellátásának helyi szinten történő megoldása 

4. Képzések, tanfolyamok szervezése 

5. Munkahely teremetés 

6. Helyben szervezett szűrővizsgálatok 

Résztvevők és 

felelős 

Családsegítő szolgálat családgondozója, gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója, szociális ügyintéző, munkaügyi központ 

Felelős: polgármester 

Partnerek Munkaügyi központ, védőnő 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1.      Adatgyűjtés elemzés és értékelés    Határidő: 2015 

2.      Geander szakértő felkészítése és munkába állása   Határidő: 2015 

      3.      Családi napközi létrehozása    Határidő: 2016 

      4.      Képzések, tanfolyamok szervezése  Határidő: folyamatos 

5.      Munkahely teremetés   Határidő: folyamatos 

7.      Helyben szervezett szűrővizsgálatok  Határidő: folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1.      A geander szakérő működtetése folyamatos 

2.      A munkaerő és a munkahely kínálat összehangolása 

3.      A nők munkába állásának gátló tényezőinek felkutatása és 

         tervkészítés ennek javítására 

4. A nők részvételének javítása a döntéshozatal területén 

5. A nők egészségi állapotának javítása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

1. Az adatgyűjtés folyamán nem kapunk hiteles válaszokat, bizalmi 

kapcsolatok kiépítése 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, Költségvetési támogatás, Pályázati források 
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Intézkedés címe:                                      Idősek esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs önkormányzati adatgyűjtés illetve nyilvántartás, nem megoldott a 

napközbeni ellátás 

Célok - 

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Pontos kimutatás készítése az időskorúakról, naprakész nyilvántartás 

folyamatos karbantartása 

Az idősek napközbeni ellátásának megoldása 

Az idősek egészségügyi ellátásának biztosítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.  Adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés 

2.  Idősek napközbeni ellátásának megoldása, házi segítségnyújtás, 

     jelzőrendszeres házi segítség nyújtás 

3.  Közösségi programok szervezése 

4.  Helyben szervezett szűrő vizsgálatok 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat szociális ügyintézője, jegyző, szociális gondozó, civil 

szervezetek, falugondnoki szolgálat 

Partnerek Helyi önkormányzat, egészségügyi szektor, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. Adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés   Határidő: 2014 

2. Közösségi programok szervezése  Határidő: folyamatos 

3. Idősek napközbeni ellátásának megoldása  Határidő:   2018 

4. Helyben szervezett szűrővizsgálatok   Határidő: folyamatos 

5. Jelzőrendszeres házi segítség nyújtás  Határidő: folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

1.      Az adatgyűjtés folyamatos és fenntartható. 

2.      Az idősek napközbeni ellátása fenntartható 

3.      Az idős emberek biztonsága fenntartható 

4.      Az idősek egészségügyi ellátásának biztosítása fenntartható 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az idős emberek izoláltságuk miatt bizalmatlanok, megfelelő személyes 

kapcsolatok kiépítése 

Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás, önkormányzati költségvetés, pályázati források 
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 Intézkedés címe:                          Fogyatékosok esélyegyenlősége 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Nincs önkormányzati adatgyűjtés és elemzés, az infokommunikációs 

akadálymentesítés hiányzik, nincs megoldva a napközbeni ellátás 

Célok - 

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

1. Rendszeres időközönként adatgyűjtés, a fogyatékkal élők nyilvántartása 

2. Az akadálymentesítés az épületek és az infokommunikáció területén 

3. Napközbeni ellátás megoldása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Rendszeres adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés 

2. A már meglévő még nem akadálymentesített épületek akadálymentessé 

tétele 

3. Infokommunikációs ellátottság kiépítése 

4. Nappali ellátás megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 

Szociális gondozó, családsegítő szolgálat családgondozója, falugondnok 

Felelős: polgármester 

Partnerek Civil szervezetek, helyi önkormányzat, egészségügyi szektor 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

1. Rendszeres adatgyűjtés, feldolgozás, elemzés  Határidő: folyamatos 

2. A már meglévő még nem akadálymentesített épületek akadálymentessé 

tétele  Határidő: 2018 

3. Infokommunikációs ellátottság kiépítése  Határidő: folyamatos 

4. Nappali ellátás megszervezése  Határidő:  2018 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az adatgyűjtés és elemzés folyamatos és fenntartható. 

Az akadálymentesítés részben megoldható, részben a jövőben 

átalakításokra kerülő épületeknél kötelező. 

A nappali ellátás az igények számától függően megszervezhető. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A fogyatékkal élők családjai elzárkózhatnak, ezt megfelelő 

kommunikációval és a bizalmon alapuló személyes kapcsolatokkal lehet 

kompenzálni. 

Szükséges 

erőforrások 
Humánerőforrás, pályázati forrás 

 

  



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

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

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés a 
mélyszegénységben 

élők helyzetéről 

Nincs adat a 
tényleges jövedelmi 

helyzetről, az 

eladósodottság 
mértékéről 

Az adatbázis 
létrehozása 

Esélyegyenlőségi 
terv 

A kötelező 
adatszolgáltatások 

áttekintése 

Szociális 
ügyintéző, jegyző 

2014 Rövid és hosszú- 
távú adatgyűjtési 

terv 

Önkormányzat, 
Humán erőforrás 

Fenntartható 

2 Képzések 

szervezése, helyi 

hiányszakmák 
felmérése 

Helyi szinten és a 

vonzáskörzetben 

kevés a 
felnőttképzési 

lehetőség 

Felnőttképzések 

szervezése 

Esélyegyenlőségi 

terv 

A település 

vonzáskörzetében 

a képzési 
lehetőségek 

áttekintése 

Polgármester, 

Szociális 

ügyintéző 

2016 Rövid és hosszú 

távú képzések 

megvalósulása 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Megfelelő 

képzéskínálat 

esetén 
fenntartható 

3 Mentor biztosítása   Motiváltság hiánya  Visszatérés a 

munka világába 

 Esélyegyenlőségi 

terv 

 Motiváltság, 

példaállítás 

 Szociális 

munkás 

 folyamatos  Munkavállalók 

számának 
emelkedése 

 Humán erőforrás, 

pályázati források 

 Fenntartható 

                     

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Közszolgáltatások 

elérése 

 Részleges a 

közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás 

Minél több 

közszolgáltatás 

helyben történő 
biztosítása 

Az önkormányzat 

költségvetése, 

esélyegyenlőségi 
terv, feladat ellátási 

terv 

A 

közszolgáltatások 

lehetőségeinek 
vizsgálata 

Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi 

szektor 

folyamatos Közszolgáltatások 

megléte 

Pénzügyi, humán 

erőforrások 

Fenntartható adott 

gyermek- 

szám esetén 

2 HH és HHH 

gyermekek 

életkörülményeiről 

adatgyűjtés 

HH és HHH 

gyermekek iskolai 

eredményeiről és 

tanórán kívüli 

tevékenységükről 
nincs összehasonlító 

elemzés 

HH és HHH 

gyermekek 

kompetencia 

eredményeiről és 

egyéb 
tevékenységükről, 

helyzetükről 

készüljön elemzés 

Esélyegyenlőségi 

terv 

Pedagógiai 

Program 

Intézményi 
munkaterv 

 A kötelező 

adatszolgáltatások 

áttekintése 

Iskola igazgató 

Óvodavezető 

Gyermekvédelmi 

felelős 

2014 Nő a HH és HHH 

tanulók iskolai 

sikeressége 

Humán erőforrás  Fenntartható 

adott gyermek- 

szám esetén 

3  Iskolabusz indítása  A gyermekek 
iskolába járása 

 Az iskolába járás 
könnyítése 

 Esélyegyenlőségi 
terv 

 

 Tanulók 
utazásának 

biztosítása 

Iskolabusz 
megszervezése 

 Polgármester, 
gyermekvédelmi 

felelős 

 2015  Jobb tanulmányi 
átlag, emelkedik a 

továbbtanulók 

száma 

 Humán erőforrás, 
pályázati források 

 Fenntartható 
adott gyermek- 

szám esetén 

4 Nyári 

gyermekétkeztetés 

 

Nyári szünetben a 

gyermekek meleg 

étkeztetése  

Nyári szünetben a 

gyermekek meleg 

étkeztetésének 
biztosítása, 

egészséges 
életmódra nevelés 

Esélyegyenlőségi 

terv 

 

Nyári 

gyermekétkeztetés 

megszervezése 

Polgármester, 

családgondozó 

2015 Egészségesen 

étkező gyermekek 

száma emelkedik 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Fenntartható adott 

gyermek- 

szám esetén 
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5 Családi napközi Gyermekek 
napközbeni ellátása 

Egészséges 
életmódra nevelés, 

szülők munkába 

állása 
lehetőségének 

javítása 

Esélyegyenlőségi 
terv 

 

Családi napközi 
megszervezése 

Polgármester, 
jegyző, 

családgondozó 

2016 Női 
munkavállalók 

számának 

emelkedése 

Humán erőforrás, 
pályázati források 

Fenntartható adott 
gyermekszám 

esetén 

6 Helyben történő 

Védőnői Szolgálat 
és Háziorvosi 

ellátás  

Egészségügyi ellátás 

biztosítása 

Egészég biztosítás 

helyi szinten 

Esélyegyenlőségi 

terv 
 

Védőnői Szolgálat 

és Háziorvosi 
ellátás 

megszervezése 

Polgármester, 

jegyző 

folyamatos Egészség 

megóvás 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Fenntartható adott 

gyermekszám 
esetén 

7 Óvodaépítés A gyermekek helyi 

szinten történő 

ellátása 

Ingázás 

megszüntetése, 

lehetőség 

biztosítása a nők 
részére, hogy 

visszatérhessenek 

a munka világába 

Esélyegyenlőségi 

terv 

 

Pályázatok 

figyelése, 

pályázatírás 

Polgármester, 

jegyző 

folyamatos Ingázás 

megszüntetése, 

Női 

munkavállalók 
száma emelkedik 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Fenntartható adott 

gyermekszám 

esetén 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

                     

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Kompetencia Geander 

szakértelemmel 
rendelkező 

kompetencia hiánya 

Szakértő megléte Esélyegyenlőségi 

terv 

Gender 

szakértelemmel 
rendelkező 

szakértő képzése, 

felkészítése, 
munkába állítása 

polgármester 2015 Geander szakértő 

megléte 

Önkormányzat 

humán erőforrása 

A szakértő 

működése 
folyamatos 

2 Nemek szerinti 

adatgyűjtés az 

önkormányzat által 
felügyelt minden 

szakterületen 

Nincs nemekre 

érzékeny adatgyűjtés 

Nemekre 

érzékeny 

adatgyűjtés, 
elemzések a 

következő 

területeken: 
Foglalkoztatás 

Közoktatás 

Szociális ellátás 
Egészségügyi 

ellátás 

áldozatvédelem 

Esélyegyenlőségi 

terv 

A kötelező és nem 

kötelező 

adatszolgáltatások 
áttekintése 

Igazgatási 

ügyintéző, 

jegyző 

2015 Rövid- és 

középtávú 

adatgyűjtés 

Önkormányzat 

humán erőforrása 

Fenntartható 

3 Családi napközi Gyermekek 
napközbeni ellátása 

Egészséges 
életmódra nevelés, 

nők munkába 

állása 
lehetőségének 

javítása 

Esélyegyenlőségi 
terv 

 

Családi napközi 
megszervezése 

Polgármester, 
jegyző 

2016 Női 
munkavállalók 

száma emelkedik 

Humán erőforrás, 
pályázati források 

Fenntartható adott 
gyermek- szám 

esetén 

4. Képzések 

szervezése, helyi 
hiányszakmák 

Helyi szinten és a 

vonzáskörzetben 
kevés a 

Felnőttképzések 

szervezése 

Esélyegyenlőségi 

terv 

A település 

vonzáskörzetében 
a képzési 

Polgármester, 

Szociális 
ügyintéző 

2016 Rövid és hosszú 

távú képzések 
megvalósulása 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Megfelelő 

képzéskínálat 
esetén 
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felmérése felnőttképzési 
lehetőség 

lehetőségek 
áttekintése 

fenntartható 

5. Munkahely 

teremtés 

Helyi szinten és a 

vonzáskörzetben 

kevés a munkahely 

Munkahely 

teremtés 

Esélyegyenlőségi 

terv 

A település 

vonzáskörzetében 

a munkalehetőség 
áttekintése 

Polgármester, 

Szociális 

ügyintéző 

2016 Nők magasabb 

számban történő 

munkavállalása, 
családok anyagi 

helyzetének 

javulása 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Megfelelő 

képzéskínálat 

esetén 
fenntartható 

6. Helyben szervezett 
szűrővizsgálatok 

Szűrővizsgálatok 
hiánya 

Mozgó szűrő 
állomások 

Esélyegyenlőségi 
terv 

Megyei Kórházzal 
kapcsolat felvétel 

Polgármester, 
háziorvos, 

védőnő 

folyamatos Nők egészségi 
állapotának 

javulása, 

egészségmegőrzés 

Humán erőforrás, 
pályázati források 

fenntartható 

                     

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés az 

idősek helyzetéről 

A település csak 

becsült értékekkel 

rendelkezik a 
településen élő 

idősek 

életkörülményeit 
meghatározó 

adatokról 

Időskorúakra 

érzékeny 

adatgyűjtés, 
elemzések a 

következő 

területeken: 
foglalkoztatás, 

egészségügyi 

ellátás, 
szociális 

ellátásokhoz jutás 

Az önkormányzat 

Statisztikai 

adatbázisa, 
egészségüggyel 

kapcsolatos 

dokumentumai 
  

Adatgyűjtés és 

elemzés a 

községben 

Szociális 

ügyintéző, 

jegyző 

2014 Naprakész 

adatbázis, 

A nyilvántartás 
folyamatos 

karbantartása 

Önkormányzat 

humán erőforrása 

Fenntartható 

2 Napközbeni ellátás 

biztosítása 

Jelenleg nincs 

szervezett intézmény 
az idősek nappali 

ellátására 

Nappali ellátás 

biztosítása 

Esélyegyenlőségi 

terv, Önkormányzat 
éves költségvetése 

Idősek napközi 

otthonának 
megszervezése, 

nappali 

foglalkoztatás 
megszervezése 

Szociális 

ügyintéző, 
családgondozó, 

jegyző 

2018 Felmérések 

interjúk 

Önkormányzati 

Humán erőforrás, 
pályázati források 

Fenntartható 

3 Házi és 

jelzőrendszeres 

segítségnyújtás 

Jelenleg szervezetten 

nem megoldott az 

idősek ilyen irányú 
segítségnyújtása 

Házi és 

jelzőrendszeres 

segítségnyújtás 

Esélyegyenlőségi 

terv, Önkormányzat 

éves költségvetése 

Házi és 

jelzőrendszeres 

segítségnyújtás 
megszervezése 

Szociális 

ügyintéző, 

családgondozó, 
jegyző, 

falugondnok 

folyamos Felmérések 

interjúk, idősek 

helyzetének 
javulása 

Önkormányzati 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

Fenntartható 

4 Helyben szervezett 

szűrővizsgálatok 

Szűrővizsgálatok 

hiánya 

Mozgó szűrő 

állomások 

Esélyegyenlőségi 

terv 

Megyei Kórházzal 

kapcsolat felvétel 

Polgármester, 

háziorvos, 
védőnő 

folyamatos idősek egészségi 

állapotának 
javulása 

Humán erőforrás, 

pályázati források 

fenntartható 

           

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

                     

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés 
a fogyatékkal élők 

helyzetéről 

A település csak 
becsült értékekkel 

rendelkezik a 

településen 

Fogyatékkal 
élőkre érzékeny 

adatgyűjtés, 

elemzések a 

Az önkormányzat 
Statisztikai 

adatbázisa, 

egészségüggyel 

Adatgyűjtés és 
elemzés a 

községben 

Szociális 
Bizottság, 

jegyző 

2014 Naprakész 
adatbázis, 

A nyilvántartás 

folyamatos 

Önkormányzat 
humán erőforrása 

Fenntartható 



 115 

fogyatékkal élők 
életkörülményeit 

meghatározó 

adatokról 

következő 
területeken: 

foglalkoztatás, 

egészségügyi 
ellátás, 

szociális 

ellátásokhoz jutás 

kapcsolatos 
dokumentumai 

  

karbantartása 

2 Napközbeni ellátás 
biztosítása 

Jelenleg nincs 
szervezett intézmény 

a fogyatékosok 

nappali ellátására 

Nappali ellátás 
biztosítása 

Önkormányzat éves 
költségvetése, 

esélyegyenlőségi 

terv, 
feladatellátási terv 

Fogyatékkal élők 
napközi 

otthonának 

megszervezése, 
nappali 

foglalkoztatás 
megszervezése 

 Szociális, 
egészségügyi 

szektor 

2018 Felmérések, 
interjúk 

Pénzügyi, 
Pályázati források 

Humán erőforrás 

Fenntartható 

3 Infokommunikációs 

ellátottság 

kiépítése, 
akadálymentesítés 

Az infokommu-

nikációs 

akadálymentesítés 
hiányzik, a 

középületek részben 

akadálymentesek 

Fogyatékosok 

hozzáférése 

az információkhoz 

Önkormányzat éves 

költségvetése, 

esélyegyenlőségi 
terv, 

  

Rendszeres 

időközönként 

felmérés 

Igazgatási 

ügyintéző, 

jegyző 

folyamatos Felmérés Pénzügyi, 

Pályázati források 

Humán erőforrás 

Fenntartható 

4 akadálymentesítés középületek részben 

akadálymentesek 

A már meglévő, 

de még nem 

akadálymentesített 

épületek 

akadálymentessé 

tétele 

esélyegyenlőségi 

terv, 

 

Ilyen jellegű 

pályázatok 

figyelemmel 

kisérése 

polgármester 2018 Fogyatékkal élők 

részvétele a 

közéletben 

Pénzügyi, 

Pályázati források 

Humán erőforrás 

Fenntartható 
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

  

Önkormányzatunk vezetőségének feladatul adja és ellenőrzi, a településen tevékenységet 

ellátó nem önkormányzati fenntartású szervezetek, intézmények vezetőit pedig partneri 

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

támogassák. 

  

Önkormányzatunk azt is kéri társult 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 társult intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi 

szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

  

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet. 

  

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

  
 
 

 A megvalósítás folyamata 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése 

érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 

  

 

A HEP Fórum feladatai: 

  

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

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

rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

esetleges új beavatkozások meghatározása 

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

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

képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

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

  

  

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében.  

A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 

munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 

Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 

  

   

 

 

 
 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 



 

 

118 

 

 

 

 

 

 

A HEP Fórum működése: 

  

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

  
 
 

Monitoring és visszacsatolás 

  

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

és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

  
 

Nyilvánosság 
  

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze. 

  

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

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

ülésének mihamarabbi összehívása. 

  

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

  

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az 

önkormányzat és a társult 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. 
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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 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. 

Így: 

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

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program. 

 Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői 

és társult intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben 

foglaltakat. 

 Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve társult intézményeinek 

vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a 

HEP végrehajtásához. 

 Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni 

  

 

 

 

 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 

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

tevékenységének összehangolása, instruálása), 

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői: 

 

 

- 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. 

 

 

Minden, az önkormányzattal és annak társult intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

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

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

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

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

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

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

  

  

 

 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT 

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

– felelősségre vonásáról. 
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Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

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

következményeinek elhárításáról. 

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

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

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

  

 

 4. Elfogadás módja és dátuma 

  

I. Ládbesenyő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

  

II. Ezt követően Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és az 54/2013. 

(VIII.06.) határozatával elfogadta. 

  

 

 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 15. 

  

 

 

 

 

 

          

          Fedor Attila      dr. Kernóczi Zsuzsanna 

      polgármester                 jegyző 
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HEP elkészítési jegyzék
[1]

 
  

NÉV
[2]

 HEP részei
[3]
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[4]
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[1]

 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű 

egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
[2]

 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, 

intézményeket, partnereket. 
[3]

 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű 

karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt 

vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte. 

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
[4]

 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési 

folyamatban. 

 

 

 

http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftn1
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftn3
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftn3
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftn4
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftnref1
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftnref2
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftnref3
http://preview.indamail.hu/attach_read2/doc/c/cb/cb4d116888a500ab829966995259f792/cb4d116888a500ab829966995259f792.html#_ftnref4
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5. melléklet 

         7./ napirendi ponthoz 

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:  Készítette: 

 

Dr. Kernóczi Zsuzsanna      Hornyákné Szilasi Melinda 

      jegyző          aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. augusztus 06. napján megtartandó rendkívüli ülésére 

(szóbeli előterjesztés alapján) 

 
Tárgy:  Az önkormányzat tulajdonát képező 3780 Ládbesenyő, Rákóczi úti 61szám alatti 

lakás bontási ügye 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az elmúlt testületi ülések alkalmával már említettem, hogy a Rákóczi út 61. számú ingatlan 

vonatkozásában az önkormányzat kezdeményezte az Ózdi Járási Hivatal Építésügyi 

Hivatalánál a bontási tevékenység tudomásulvételi eljárást, mely az ÉTDR rendszerbe 

rögzítésre került.  

 

A bontási munkálatokra kértem árajánlatot a Viaterm Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

– től, melyben az ajánlati ár 130.000.-Ft + Áfa.  

 

Kérem a mellékelt határozati javaslatot megtárgyalni, majd elfogadni szíveskedjenek.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2013. (VIII…..) HATÁROZATA   

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező 3780 Ládbesenyő, 

Rákóczi út 61. szám alatti lakás bontási ügye 

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ládbesenyő,  

Rákóczi út 61. sz. alatti ingatlan bontási munkálataira szóló ajánlatot 

megtárgyalta és a határozat mellékletében foglalt árajánlatot elfogadja. 

 

Továbbá felhatalmazza a polgármestert az árajánlatnak megfelelő 

vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Határidő:  2013. szeptember 30. 

Felelős:  polgármester 

 

Ládbesenyő, 2013. augusztus 06.   

          Fedor Attila  
          polgármester 
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      VIATERM    ISO 9001                                                V-2013/141 

VIATERM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

2120 Dunakeszi, Alagi major 068/12 hrsz. 

Tel/fax: 00 36 27-391-221. 

E-mail: viaterm@chello.hu; viaterm@invitel.hu 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-863146 

Adószám: 13589958-2-13                                                                                           

ÁRAJÁNLAT 

 

Községi Önkormányzati Hivatal Ládbesenyő. 

3780 Ládbesenyő, Kossúth út 64. 

 

Fedor Attila polgármester Úr részére! 

 
Tárgy: 3780 Ládbesenyő, Rákóczi úti 61szám alatti lakás bontása 

 

Tisztelt Cím! 
 

Köszönettel vettük a tárgyra vonatkozó ajánlat kérésüket. 

A helyszíni bejárás alapján megküldjük árajánlatunkat. 

 

 

Ajánlati ár: 130 000.- Ft + 27% ÁFA. 

 
Műszaki tartalom: 

1. Fő és válaszfalak gépi bontása. 

2. Törmelék elszállítása. 

3. Durva tereprendezés füvesítés nélkül. 

 
 

Kivitelezési határidő: A megrendeléstől számított 5 munkanap. 

 

Fizetési mód: átutalással a számlázást követő 30 napon belül. 

     

 

2013-08-02. 
 

 

Várva kedvező elbírálásukat: 

 

                                                       Üdvözlettel:                  Fazekas Zoltán sk 

 

mailto:viaterm@chello.hu

