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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,  Harsány  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.

A település bemutatása  

Harsány  község,  észak-kelet  Magyarországon,  Borsod-Abaúj-  Zemplén  megye  déli  részén,  a  Miskolci
kistérségben, Miskolctól közúton 11 kilométerre található. 
Délen a Nagyalföld, északon a Bükk-hegység határolja. Közeli községek: Kisgyőr, Bükkaranyos, Vatta, és
Borsodgeszt,  a  legközelebbi  város:  Emőd.  A falu,  egy  hosszanti  katlanszerű  völgy  két  oldalán  települt,
követve a  domborzati  viszonyokat.  Ezt  a  völgyet  a  Csincse-patak alakította  ki,  több  ezer  év alatt.  Idős
emberek  elbeszéléséből  tudjuk,  hogy  amíg  nem  tisztították  rendszeresen  a  patak  medrét  a  tavaszi  hó
olvadásakor,  összefüggő  árterületté  alakultak  a  mélyebben  fekvő  részek,  amin  csak  csónakkal  lehetett
átkelni.
A falu neve nagy valószínűséggel, 11. század végén, 12. század elején, a magyar  hárs, hársfa főnévből
alakult ki. 
A honfoglalás előtt hun-avar település volt. Erre utalnak a község határában található avar-gyűrűk. Halom-
vár, Leány-vár, Bagoly-vár, ezek a honfoglalás után fontos katonai szerepet töltöttek be. Az egyházszervezés
nagy változást hozott az itt élők életében. A falu az egri püspökség birtoka lett, és az egyház fenntartására
tizedet volt köteles fizetni. A 16. század közepén már jelentős mezőváros.
Harsány a térség egyik központja, az egyik legjelentősebb szőlőtermelő hely volt. A reformáció kezdetén
Harsány áttért a református hitre, és a reformátusok önálló egyházat alapítottak 1576-ban.
1596-ban Eger török kézre került, a törökök a győzelem után vagy száz környező falut dúltak fel és raboltak
ki,  így  Harsányt  is.  A Rákóczi-szabadságharc  alatt  a  falu  szegényei  lelkesen  csatlakoztak  Esze  Tamás
kurucaihoz. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt földrajzi helyzetéből adódóan a falu gyakran
volt a hadseregek felvonulási területe. A tavaszi hadjárat alatt Klapka György honvéd tábornok csapatai is
táboroztak itt. 1831-ben és 1873-ban nagy kolerajárvány pusztított a környéken. Az I. világháborúban sokan
hősi halált haltak. A II. világháború alatt a németek többször megszállták a falut. 
A sok történelmi csapás után az 1960-as évektől jelentősen fejlődött a település. 1962-ben a villamos áram,
1980-as  évek végére  a  vezetékes  ivóvízhálózat,  majd  a  földgázvezeték,  2002-ben a  szennyvízhálózat  is
kiépült. 2003-tól kábeltelevízió is a lakosok rendelkezésére áll. Az új, hat tantermes iskolát, a két óvodai
foglalkoztatót, a konyhát, valamint a kiszolgáló létesítményeket is magában foglaló épületegyüttest 1985-ben
adták  át.  2004-től  működik  a  Teleház.  A faluban  háziorvos,  fogorvos,  védőnő,  gyógyszertár,  szociális
gondozó, gyermek és családsegítő szolgálat működik.
A település lakosságának 99%-a magyar, 1%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát a legutóbbi (2001.)
népszámláláskor.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

 Fő Változás

2007 2124  
2008 2101 99%
2009 2058 98%
2010 2057 100%
2011 2057 100%
2012 2037 99%
2013 2022 99%

A lakónépesség  száma  a  korábbi  évekhez  képest  csökkenő  tendenciát  mutat.  2010-ben  és  2011-ben  a
népesség száma nem változott 2057 fő volt, stagnált. 2012-ben azonban már csak 2037 fő volt.

2. számú táblázat - Öregedési index

 
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú ál-
landó lakosok szá-

ma (fő)
Öregedési index (%)

2001 366 400 91,5%
2008 273 371 73,6%
2009 273 355 76,9%
2010 277 334 82,9%
2011 276 331 83,4%
2012 274 318 86,2%
2013 268 308 87,0%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A táblázatból látható, hogy a 65 év felettiek száma a korábbi évekhez képest növekedett, egyre több idős él a
településen. Viszont a 0-14 évesek száma csökkenő tendenciát mutat, egyre kevesebb gyerek születik.  A
településen jelenleg még fiatalos a népességszerkezet. De egyre jobban haladnak afelé, hogy a későbbiekben
öregedő településsé váljanak. Ezért figyelmet kell szentelniük a fiatal generációra. Segíteni kell a településen
maradásukat.
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3. számú táblázat - Állandó népesség

 
fő %

nők férfiak összesen nők férfiak
nő 1047 1059 2106 50% 50%
0-2 évesek      
0-14 éves 153 178 331 46% 54%
15-17 éves 56 45 101 55% 45%
18-59 éves 525 681 1206 44% 56%
60-64 éves 54 58 112 48% 52%
65 év feletti 179 97 276 65% 35%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 16 13 3
2009 9 9 0
2010 10 15 -5
2011 19 11 8
2012 24 36 -12
2013 37 51 -14

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A településre inkább az odavándorlás jellemző, de volt olyan időszak 2010-ben amikor az elvándorlás volt
jellemzőbb.  Az elmúlt  két  évben ismét az elvándorlás  vált  jellemzővé.1 Az elvándorlás egyik oka lehet a
munkahelyek hiánya.  Több felsőfokú végzettségű ha nem a megyében végzett  inkább ott  marad ahol  a
tanulmányait  befejezte a jobb munkalehetőség reményében. Sok szakképzett  fiatal pedig külföldre megy
dolgozni, a jobb megélhetés reményében.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 
élve születések

száma
halálozások szá-

ma
természetes szapo-

rodás (fő)

2008 21 20 1
2009 17 18 -1
2010 21 28 -7
2011 20 24 -4
2012 18 27 -9
2013 16 27 -11

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1

 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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2008-ban még kicsivel több volt az élve születések száma, mint a halálozásoké. Azonban a későbbi években
már többen haltak meg mint születtek. A legnagyobb eltérés 2010-ben látható amikor 28-an haltak meg és
csak 21-en születtek. A településen a születések és a halálozások aránya követi az országos trendet, vagyis
többen halnak meg mint ahányan születnek.

Értékeink, küldetésünk

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 
• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal  szembeni

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés

biztosításához szükséges intézkedésekre, 
• olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve

javítják foglalkoztatási esélyeiket.

Célok

Harsány  Esélyegyenlőségi  Programjának  alapvető  célja,  hogy  biztosítsa  a  településen  a
szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés  esélyegyenlőségének biztosításán túl  célul  tűzi  ki  az  esélyteremtést
támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek hátrányainak
kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

Célja, hogy a településen érvényesüljön:
• a szegregációmentesség; 
• a diszkriminációmentesség; 
• a társadalmi integráció; 
• a minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása; 
• a megkülönböztetés tilalma; 
• az egyenlő bánásmód betartása; 
• az emberi méltóság tiszteletben tartása, 
• a társadalmi szolidaritás. 

A Program készítése során kiemelt figyelmet fordítunk 
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• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre; 
• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges
intézkedésekre; 

• a  közszolgáltatásokhoz,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatásokhoz  való  egyenlő
esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre; 

• olyan  intézkedésekre,  amelyek  csökkentik  a  hátrányos  helyzetűek  munkaerőpiaci
hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

A HEP IT célja

Célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozza meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és  végrehajtás  során  biztosítja  majd  a  megvalósítás,  nyomon  követés,  ellenőrzés-értékelés,  kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 
� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
� a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásáról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény

(továbbiakban: Flt.)
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:

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

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi  esélyegyenlőségi  programok intézkedései  kapcsolódnak a  következőkben felsorolt,  EU és  nemzeti
szintű  stratégiákhoz,  ágazati  politikákhoz:  EU  2020  stratégia,  Nemzeti  Reform  Program,  Nemzeti
Társadalmi  Felzárkózási  Stratégia,  „Legyen  jobb  a  gyerekeknek!”  Nemzeti  Stratégia,  Roma  Integráció
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
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Harsányban nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők,
idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal,
programokkal

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele lesz a települések esélyegyenlőségi programjának
megléte. Az önkormányzat a továbbiakban is szeretné az állami és uniós forrásokat becsatornázni a község
fejlesztésére, ezért elhatározta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény  alapján  5  évre  szóló  helyi  esélyegyenlőségi  programot  fogadnak  el,  melyet  meghatározott
időszakonként felülvizsgálnak.

2012-ben az iskola és óvoda belseje is teljesen megújult és új tanteremmel, tornaszobával, modern nyelvi
laborral bővült. A szakemberek új ajtókat építettek be, a folyosók és a tantermek új burkolatot kaptak, az
óvoda épületében pedig új mosdóhelyiséget alakítottak ki.  Egy új aula is épült, amelyben helyet kapott a lift.
A környezettudatosság jegyében az áram- és melegvíz ellátást mini naperőmű és napkollektor biztosítja. A
diákok modern digitális táblák segítségével bővíthetik tudásukat. 

2012-ben készült el a község új Közösségi Háza, melyben helyet kapott a könyvtár, teleház, Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Vecsei László terem melyben megtekinthetők: Vecsei László festményei
és Nagy Róbert szobrász alkotásai.

2013-ban elkezdődtek az óvodabővítési munkálatok is:
Harsány Község óvodájának kapacitásbővítő fejlesztése: ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0019
A beruházásra 95 millió forintot nyert önkormányzatunk. 
Ebből  az  összegből  két  új  csoportszobával  bővül  az  intézmény,  emellett  mind  a  négy csoportszobát  új
játékokkal, fejlesztőeszközökkel és bútorokkal szereljük fel. Az udvar is átalakul: új kerítés épül, új játékok
várják majd az ovisokat az udvaron. A közbeszerzési  eljárást egy harsányi cég nyerte.  Az önkormányzat
lokálpatrióta  gazdaságpolitikát  folytat,  mellyel  célja,  hogy  a  helyi  vállalkozókat  erősítsék,  helyi  cégek
végezzék a munkákat településünkön.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

A járások 2013. január elsejével ismét létre jöttek Magyarországon.
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Miskolci járási statisztika

Járáshoz tartozó települések száma: 39
Terület, km2: 973
Népsűrűség, fő/km2: 258,5
Lakónépesség 2010 év végén, fő: 251422
14 év alattiak aránya, %: 14,7
15-64 évesek aránya, %: 68,7
65 év felettiek aránya, %: 16,6
Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességből, %: 11,6
Egy adófizetőre jutó személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem, ezer Ft: 1843
Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma ezer lakosra: 293,5
Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma ezer lakosra: 5
Óvodával rendelkező települések aránya, %: 94,9
Általános iskolával rendelkező települések aránya, %: 79,5
Középiskolával rendelkező települések aránya, %: 23,1
Regisztrált vállalkozások száma ezer lakosra: 121

Járás  székhelye: Miskolc
Járás  illetékességi  területe: Alsózsolca,  Arnót,  Berzék,  Bőcs,  Bükkaranyos,  Bükkszentkereszt,  Emőd,
Felsőzsolca,  Gesztely,  Harsány,  Hernádkak,  Hernádnémeti,  Kisgyőr,  Kistokaj,  Kondó,  Köröm,  Mályi,
Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég,
Sajókápolna,  Sajókeresztúr,  Sajólád,  Sajólászlófalva,  Sajópálfala,  Sajópetri,  Sajósenye,  Sajóvámos,
Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó,
/Forrás: http://www.jaras.info.hu/lap/miskolci-jaras/

A községben 2006 óta működik Gyermekjóléti Szolgálat, itt kistérségi társulás formájában valósult meg. A
Miskolci Családsegítő Központhoz tartoznak.
A települési önkormányzat a törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és
összehangolását  gyermekjóléti  szolgálat  működtetésével  és  családsegítő  szolgálat  keretében,  megfelelő
személy foglalkoztatásával biztosítja.

A  szociális  ellátás  keretén  belül  Harsány  Község  Önkormányzata  2009.  január  01.  napjától  a  házi
segítségnyújtást intézményfenntartói társulási formában az ongai Szociális Szolgáltató Központon keresztül
biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
1. az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

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

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

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

A települési  esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által  kiadott  Módszertani
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, az emberi erőforrások
minisztere  2/2012.  (VI.5.)  EMMI  rendelete  a  helyi  esélyegyenlőségi  program  elkészítésének  részletes
szabályairól alapján készült.
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és  a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási  adatok szolgáltak
alapul.  Emellett  Harsány  Község  Önkormányzata  által  szolgáltatott  adatok  és  az  elektronikus  média
Harsánnyal foglakozó oldalai is hasznos információkkal szolgáltak.
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A települési  önkormányzat  nem gyűjtött  és  nem elemzett  adatokat  a  romákkal,  nőkkel  és a fogyatékkal
élőkkel kapcsolatban. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Napjainkban  egyre  gyakrabban  használt  fogalom a  mélyszegénység.  Nem csak  tudományos  fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység  összetett  jelenség,  amelynek  okai  többek  között  társadalmi  és  gazdasági  hátrányok,
iskolai,  képzettségbeli  és  foglalkoztatottságbeli  deficitekben  mutatkoznak  meg,  és  súlyos  megélhetési
zavarokhoz  vezetnek.  A 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. 
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. 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. 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A
mintegy  6-700  ezres  roma  népesség  négyötöde  él  létminimum  alatt,  többségük  társadalmi  és  fizikai
értelemben  is  szegregált,  vagy  szegregálódó  településeken,  településrészeken.  Lakáskörülményeik
évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem
romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális.
A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai adatok nem,
vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. A települési önkormányzatnak a hatályos adatvédelmi
jogszabályok betartásával arra kell törekednie, hogy minél több adatot gyűjtsön be a településen élő romák
helyzetével kapcsolatban. 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

1993 évi III. törvény ,rendelkezésének értelmében: 
jövedelem:  -  az  (1a)  bekezdésben  foglalt  kivétellel,  valamint  figyelemmel  az  (1b)-(1c)

bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa)  a  személyi  jövedelemadóról  szóló  törvény  szerint  meghatározott,  belföldről  vagy  külföldről

származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, és

ab)  azon  bevétel,  amely  után  az  egyszerűsített  vállalkozói  adóról,  illetve  az  egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;

b)  vagyon:  ha  e  törvény másként  nem rendelkezik,  az  a  hasznosítható  ingatlan,  jármű,  továbbá
vagyoni értékű jog, amelynek

ba)  külön-külön  számított  forgalmi  értéke,  illetőleg  összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

bb)  együttes  forgalmi  értéke  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  a
nyolcvanszorosát
Meghaladja,  azzal,  hogy  a  szociális  rászorultságtól  függő  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál  nem minősül  vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett
személy  életvitelszerűen  lakik,  az  a  vagyoni  értékű  jog,  amely  az  általa  lakott  ingatlanon áll  fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

A településen élők jövedelmi helyzetéről nincs releváns adat. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők  száma  magas  jelenleg  95  fő,  ebből  pillanatnyilag  59  főnek szünetel  a  támogatása,  mert
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közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatva vannak. Ezen kívül vannak olyan közfoglalkoztatottak is akik
nem jogosultak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. Rendszeres szociális segélyben jelenleg 17-en
részesülnek. Jelentős azoknak a száma, akik a nyugdíjminimum alatt élnek. A községbe  lakók többsége
alkalmi munkát is vállal, hogy azzal is gyarapítsa a család bevételét.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és  a  Mötv-ben  foglalt  feladatai  alapján  a  településre  jellemző  foglalkoztatottságot,  munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni  az  elmúlt  évek változásainak bemutatásával,  a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

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

év 

15-64 év közötti lakónépesség
(fő)

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fő % fő % fő %
2008 704 797 1501 64 9,1% 77 9,7% 141 9,4%
2009 719 787 1506 74 10,3% 107 13,6% 181 12,0%
2010 715 787 1502 65 9,1% 59 7,5% 124 8,3%
2011 715 784 1499 65 9,1% 85 10,8% 150 10,0%
2012 715 780 1495 52 7,3% 67 8,6% 119 8,0%
2013 707 781 1488 27 3,8% 41 5,2% 68 4,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők száma egyik évben csökkenő tendenciát mutat a másik évben növekvőt. Ez a
tendencia  jellemző  a  férfi  álláskeresőkre  is.  A nőknél  viszont  2010-ben  és  2011-ben  is  megegyezik  a
nyilvántartott álláskeresők száma.  A 15-64 év közötti lakónépességhez a nyilvántartott álláskeresők aránya
10  %  körülire  tehető.  Azonban  volt  olyan  év  amikor  az  összes  nyilvántartott  álláskereső  aránya  a
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lakossághoz képest csak 8,3% volt. A nyilvántartott álláskeresők száma közül minden évben a férfiak vannak
többségben ez alól  kivétel 2010 amikor a nők száma 65 fő volt,  a férfiaké pedig csak 59 fő. Ebből azt
szűrhetjük le, hogy a településen nagyobb arányban vannak férfi álláskeresők, mint nők. Az elmúlt két évben
a közmunkaprogramoknak is köszönhetően jelentősen csökkent a munkanélküliek száma.2

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint Forrás: TeIR, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

fő 141 181 124 151 119 68

20 éves és fiatalabb
fő 4 9 4 7 2 2

% 2,8% 5,0% 3,2% 4,6% 1,7% 2,9%

21-25 év 
fő 25 30 12 22 19 10

% 17,7% 16,6% 9,7% 14,6% 16,0% 14,7%

26-30 év
fő 15 18 14 18 14 10

% 10,6% 9,9% 11,3% 11,9% 11,8% 14,7%

31-35 év
fő 17 21 12 16 11 6

% 12,1% 11,6% 9,7% 10,6% 9,2% 8,8%

36-40 év
fő 16 24 17 20 15 7

% 11,3% 13,3% 13,7% 13,2% 12,6% 10,3%

41-45 év
fő 20 23 11 20 17 7

% 14,2% 12,7% 8,9% 13,2% 14,3% 10,3%

46-50 év
fő 13 19 21 21 12 8

% 9,2% 10,5% 16,9% 13,9% 10,1% 11,8%

51-55 év
fő 21 25 18 16 12 9

% 14,9% 13,8% 14,5% 10,6% 10,1% 13,2%

56-60 év
fő 10 11 15 10 15 7

% 7,1% 6,1% 12,1% 6,6% 12,6% 10,3%

61 év felett
fő 0 1 0 1 2 2

% 0,0% 0,6% 0,0% 0,7% 1,7% 2,9%

A munkanélküliek nagy számban a 21-25 év közötti korcsoportból kerülnek ki. Számuk 2009-ben volt a
legmagasabb akkor 30 fő volt a nyilvántartott álláskeresők közül 16,6% volt az arányuk. 2011-ben 22-en
voltak  ebből  a  korcsoportból  akkor  az  arányuk  14,6  %  volt.  A különböző  korcsoportoknál  majdnem
ugyanannyian vannak álláskeresők. A 2010-es évhez képest 2011-ben csökkent a számuk az álláskeresőknek
az 51 év felettiek körében.
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya

2 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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év 

nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő fő %

nő férfi összesen nő
fér-
fi

összesen Nő férfi összesen

2008 64 77 141 39 39 78 60,9% 50,6% 55,3%
2009 74 107 181 49 62 111 66,2% 57,9% 61,3%
2010 65 59 124 40 29 69 61,5% 49,2% 55,6%
2011 65 85 150 35 33 68 53,8% 38,8% 45,3%
2012 52 67 119 32 33 65 61,5% 49,3% 54,6%
2013 27 41 68 17 22 39 63,0% 53,7% 57,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A regisztrált  álláskeresők  száma  hol  csökkenő  hol  növekvő  tendenciát  mutat.  A 180  napnál  régebben
regisztráltak száma 2009-ben volt a legmagasabb akkor 111 fő volt, azóta csökkent a számuk. A 180 napnál
régebben regisztráltaknál magasabb a nők aránya mint a férfiaké. Vagyis a nők nehezebben találnak munkát
mint a férfiak.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése.
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 165 210 375 11 6,7% 6 2,9% 17 4,5%
2009 152 214 366 6 3,9% 19 8,9% 25 6,8%
2010 154 212 366 3 1,9% 7 3,3% 10 2,7%
2011 158 217 375 1 0,6% 12 5,5% 13 3,5%
2012 172 203 375 2 1,2% 14 6,9% 16 4,3%
2013 176 208 384 3 1,7% 4 1,9% 7 1,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A 18-29 év közöttiek száma növekszik. A férfiak jóval többen vannak ebben a korcsoportban, mint a nők. A
nyilvántartott pályakezdő álláskeresőknél nagyobb a férfiak száma, mint a nőké. A férfiak száma 2009-ben
volt  a  legmagasabb akkor  19 fő volt.  A nőké viszont  2008-ban volt  a  legmagasabb akkor  11-en voltak
nyilvántartva, mint pályakezdők. Ebben az évben több volt  a női álláskereső, mint a férfi. 2011-ben női
pályakezdő 1 fő volt, míg férfi 12 fő.
A  pályakezdőknél  megoldás  lehetne,  ha  tudnának  nekik  gyakorlati  helyet  keresni.  Mivel  minden
munkahelynél előny ha nem csak végzettséggel hanem gyakorlattal is rendelkeznek a pályakezdők. 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma 

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi

 fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %
2001 1613 833 780 1387 678 709 226 14,0% 155 18,6% 71 9,1%

2011 1775 894 881 1664 819 845 111 6,3% 75 8,4% 36
4,1
%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

A 15 éves és idősebb lakosság körében az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya 14%-
ra tehető. Magasabb az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknél a férfiak aránya, mely 16,7
%. Az általános iskolát végzetteknél is magasabb a férfiak száma, 709 fő míg a nőknél csak 678 fő. Az
elmúlt időszak képzési programjainak köszönhetően jelentősen csökkent az általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezők száma.3

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

3 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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év
nyilvántartott álláskere-

sők száma összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 általánosnál alacso-
nyabb végzettség

8 általános
8 általánosnál

magasabb iskolai
végzettség

 Fő fő % fő % fő %
2008 141 7 5,0% 49 34,8% 85 60,3%
2009 181 5 2,8% 62 34,3% 114 63,0%
2010 124 2 1,6% 34 27,4% 88 71,0%
2011 150 9 6,0% 54 36,0% 87 58,0%
2012 119 7 5,9% 33 27,7% 79 66,4%
2013 68 2 2,9% 24 35,3% 42 61,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresőknél egyre nagyobb számban fordulnak elő a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai
végzettségűek. Ez a növekvés jellemző a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresőkre is. Ezzel
ellentétében a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek száma csökken.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

 év

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma
8. évfolyamot felnőttokta-
tásban eredményesen el-

végzők száma

fő Fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
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 év

középfokú felnőttoktatás-
ban résztvevők összesen

szakiskolai felnőtt-
oktatásban  részt-

vevők

szakközépiskolai felnőtt-
oktatásban résztvevők

gimnáziumi felnőttokta-
tásban résztvevők

fő fő % fő % fő %

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!
2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

c) közfoglalkoztatás

A településen is egyre nagyobb szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásban a közfoglalkoztatásnak.  A
közfoglalkoztatásban dolgozók száma a 2010-es évtől kezdődően növekszik. Egyre több embert alkalmaznak
közfoglalkoztatottként. A közfoglalkoztatás hosszútávon nem jelent perspektívát. A közfoglalkoztatásnak az
lenne a feladata, hogy a foglalkoztatottakat visszavezesse a munka világába. 
Az  önkormányzat  kérelem  alapján  közfoglalkoztatásra  nyújt  be  pályázatot  a  Miskolci  Munkaügyi
Központhoz.  A  megkapott  hatósági  szerződés  alapján  a  központ  kiközvetítésével  alkalmaz
közfoglalkoztatottat. Jelenleg 15 fő 6 órás részmunkaidős, 45 fő 8 órás közfoglalkoztatott van községünkben,
többségük férfi, mert a község belterületeinek rendbetétele kaszálást, fűnyírást kíván.  A közfoglalkoztatottak
főleg foglalkoztatást helyettesítő támogatottak közül kerülnek ki. A közfoglalkoztatottak között előfordulnak
olyan dolgozók is akik nem jogosultak a támogatásra.

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.)

Harsány a tömegközlekedési eszközök közül autóbusszal közelíthető meg, illetve személyautóval, az M3-as
autópályán, (Budapesttől ~ 150 km) az emődi leágazástól, vagy Miskolcról (18 km) a Harsány felé vezető
úton. Elérhető a Borsod Volán autóbuszaival is, amelyek Miskolcon a Búza-térről indulnak.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

3.2.9. 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
Miskolci  Járási  Hivatal  Munkaügyi
Kirendeltsége által szervezett programjai

az  oktatásból  a  munkaerőpiacra  való
átmenetet  megkönnyítő  programok  a
településen

nincs  

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a vonzásközpontban

van
szintén a Munkaügyi Kirendeltség

Forrás: helyi adatgyűjtés

A településen nincs lehetőség arra, hogy a fiatalok valamilyen képzésben, továbbképzésben vegyenek részt.
Képzésen való részvételre csak Miskolcon van lehetőség. 
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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): nem releváns

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása

Az önkormányzatnál  és intézményeiben a roma munkaerő alkalmazása a közfoglalkoztatás keretén belül
valósul meg. Az önkormányzatnak nincsenek eszközei a helyi romák foglalkoztatására a versenyszférában. A
roma  munkanélkülieket  a  közmunkaprogramokban  tudják  alkalmazni,  ahol  téli  közmunkákon,  belvíz-
elvezetési munkálatokon dolgoznak. Valamint a szociális földprogramban.
A  munkaügyi  központ  számos  eszközzel  –  átképzések,  vállalkozóvá  válás  támogatása,  bértámogatás,
közhasznú  foglalkoztatás  támogatása  –  igyekszik  az  álláskeresőket  visszavezetni  a  munka  világába.  A
foglalkoztatáspolitikai  szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság következményeként
egyre  tartósabban  szorulnak  ki  a  munkaerőpiacról,  egyre  nagyobb  számban  kerülnek  ki  a  munkaügyi
regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.

3.2.10.  számú  táblázat  –  Mélyszegénységben  élők  és  romák
foglalkoztatása

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok

2008 n.a. n.a.

2009 n.a. n.a.

2010 n.a. n.a.

2011 n.a. n.a.

2012 n.a. n.a.
Forrás: helyi adatgyűjtés

Mélyszegénységben élőkre és romákra/cigányokra vonatkozóan adatgyűjtést nem végeztek a településen.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A településen arra szolgáló adat nincs, hogy valakit származása, neme miatt hátrányos megkülönböztetés ért
volna  a  foglalkoztatás  területén.  A közhasznú  munka  keretében  is  alkalmaznak roma  származásúakat  a
közintézményekben. Erre példa a település étkeztetésében dolgozók.

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

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év
15-64 év közötti lakónépesség

száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008 1501 7 0,5%

2009 1506 12 0,8%

2010 1502 14 0,9%

2011 1499 3 0,2%

2012 1495 3 0,2%

2013 1488 3 0,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A településen segélyben részesülők száma az aktív korú lakossághoz képest nagyon alacsony, 2008-ban 0,5
% volt, míg 2010-ben már 0,9 %, ezzel ellentétben 2011-ben már csak 0,2%-ra volt tehető az arányuk.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak 

fő fő %

2008 141 35 24,8%
2009 181 44 24,3%
2010 124 56 45,2%
2011 150 69 46,0%
2012 119 9 7,6%
2013 68 7 10,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A nyilvántartott álláskeresőknél a járadékra jogosultak száma évről-évre növekszik. Az álláskeresők száma
hol növekszik hol csökken. 2008-ban 141 álláskereső közül 35 fő volt jogosult járadékra. 2011-ben már 150
álláskereső közül 69 fő volt jogosult járadékra. Az álláskeresők aránya már 2011-ben elérte a 46 %-ot.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 
száma

év

rendszeres szociális segély-
ben részesülők  

Foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás (álláskeresési támogatás)

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

elesett 

Azoknak a száma, akik-
től helyi önkormányzati
rendelet alapján meg-
vonták a támogatástfő

15-64 évesek
%-ában

fő
munkanélküliek %-

ában

2008 18 1,2 66 46,8 0 0
2009 20 1,3 45 24,9 0 0
2010 15 0,9 54 43,5 0 0
2011 25 1,7 90 60 0 0
2012 35 2,3 122 102,5 0 0
2013 14 0,9 127 186,8 0 0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E  fejezetben  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  területet  elemezzük,  kiemelve  a  bérlakás-állományt,  a  szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat.  E  mellett  részletezzük  a  lakhatásra  vonatkozó  egyéb  jellemzőket,  elsősorban  a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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év
összes lakás-

állomány
(db)

 

bérlakás
állo-

mány
(db)

 
szociális la-

kásállomány
(db)

 

egyéb la-
káscélra
használt
nem la-
káscélú
ingatla-
nok (db)

 

  

ebből elégtelen
lakhatási kö-
rülményeket

biztosító laká-
sok száma

 

ebből elégtelen
lakhatási kö-
rülményeket

biztosító laká-
sok száma

 

ebből elégtelen
lakhatási kö-
rülményeket

biztosító laká-
sok száma

 

ebből elégtelen
lakhatási kö-
rülményeket

biztosító laká-
sok száma

2008 794 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2009 799 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2010 807 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2011 808 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

201
2

820 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

201
3

822 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

b) szociális lakhatás: nem releváns

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: nem releváns

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság: nem releváns

e) lakhatást segítő támogatások
A településen a lakhatást segítő támogatások közül igénybe vehető a lakásfenntartási támogatás. Az erre
megállapított összegek kifizetése természetben történik, vagyis a szolgáltatók felé utalódnak a megállapított
összegek. Elsősorban a szemétszállító cég felé utalnak, utána pedig annak a szolgáltatónak, akit az ügyfél
megjelölt. Jelenleg 85 fő kap lakásfenntartási támogatást.
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év
lakásfenntartási támogatásban

részesítettek száma
adósságcsökkentési támoga-

tásban részesülők száma

2008 57 0

2009 56 0

2010 62 0

2011 132 0

2012 80 0

2013 104 0

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, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához
nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.

g) lakhatás  egyéb  jellemzői:  külterületeken  és  nem  lakóövezetben  elhelyezkedő  lakások,  minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Harsány infrastrukturális ellátottsága 60-70 százalékos. Vezetékes vízhálózat 91 %, csatornázottság 74 %,
szilárd burkolatú út 34 %-os, a belterületi utak nagy része nem aszfaltozott. 
Ezen a területen további beavatkozásra van szükség. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb általános
iskolai  végzettséggel rendelkezők és a  rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya mindkét
mutató  tekintetében  magasabb,  mint  50%.  Az  általános  tapasztalatok  alapján  elmondható,  hogy  ezen  a
területeken az alacsony státuszú mélyszegénységben élő és roma népesség koncentrációja igen magas, éppen
ezért a városi szegregátumok meghatározásának egyik elsődleges célja az ilyen jellegű területek lehatárolása.
Városszerkezetileg a szegregátumoknak alapvetően kétféle típusa jelentkezik:
    -  a  városszövetbe ágyazódott  szegregált,  szegregálódó területek (általában ezek jelentik a telepszerű
környezetet),
    -  a  városszövettől  elkülönült,  alapvetően  nem lakó-funkciójú  területekbe  ékelődött  szegregátumok
(általában ezek jelentik a telepeket).

A településnek nincs szegregátuma, de van egy utcája, ahol a roma lakosság él nagyobb számban.
a) a  telep/szegregátum  mint  lakókörnyezet  jellemzői  (kiterjedtsége,  területi  elhelyezkedése,

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.): nem releváns

b) a  telepen/szegregátumokban  élők  száma,  társadalmi  problémák  szempontjából  főbb  jellemzői  (pl.
életkori  megoszlás,  foglalkoztatottsági  helyzet,  segélyezettek,  hátrányos,  halmozottan  hátrányos  helyzetű
gyermekek aránya, stb.): nem releváns

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

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  
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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.

A Harsányi Községi önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az orvosi ügyelet (Emődön)
d) a védőnői ellátásról,

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év
Felnőttek  és  gyermekek
részére  tervezett  háziorvosi
szolgálatok száma

Csak  felnőttek  részére
szervezett  háziorvosi
szolgáltatások száma

házi  gyermekorvosok  által
ellátott szolgálatok száma

2008 1 0 0

2009 1 0 0
2010 1 0 0
2011 1 0 0
2012 1 0 0
2013 1 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008 63
2009 49
2010 82
2011 72
2012 66
2013 37

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A közgyógyellátottak száma a 2010-es évben rohamosan emelkedett, a következő évben már
csökkent a számuk de még mindig elég sokan részesülnek ebben a támogatásban.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2008 8
2009 7
2010 7
2011 7
2012 6
2013 8

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

• súlyosan fogyatékos, vagy
• tartósan beteg 18 év alatti

személy  gondozását,  ápolását  végzi.  2013.  január  01-től  ápolási  díjat  igényelni  a  járásoknál  lehet.  Az
önkormányzat méltányossági ápolási díjat határozhat meg. 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A községben háziorvos, fogorvos, védőnő, gyógyszertár, szociális gondozó, gyermekjóléti és családsegítő
szolgálat működik. A felnőttek és a gyerekek háziorvosi ellátása biztosított, önálló vegyes körzetben, minden
napos rendelési idővel. A fogorvos szintén körzetben dolgozik, minden nap rendel, kivéve pénteken. Egy
önálló  védőnői  státusza  és  körzete  van  Harsánynak.  Szakrendelés  Miskolcon  érhető  el,  orvosi  ügyelet
Emődön. 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Minden évben szokott  lenni  a  településen tüdőszűrés.  Ahová  mindenkit  várnak,  aki  nem tud  Miskolcra
bemenni azért, hogy részt vegyen tüdőszűrésen. Idén egészségnapot is tartottak, melyen voltak különböző
szűrések és előadások. Tartottak előadást a cukorbetegségről, homeopátiáról és a méz jótékony hatásairól.
Lehetőség volt hangvillás neuropátia szűrésre, vérnyomásmérésre, vércukorszint meghatározásra, testsúly és
testmagasság mérésére. Valamint a tápláltsági index kiszámítására és egészséges ételek kóstolására.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés: nem releváns
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetésben próbálnak változatos és egészséges étrendet kialakítani az azt igénybe vevők részére.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés: nem releváns

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférése biztosított. Részükre igénybe vehető szolgáltatás a
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres segítségnyújtás.

A  szociális  ellátás  keretén  belül  Harsány  Község  Önkormányzata  2009.  január  01.  napjától  a  házi
segítségnyújtást intézményfenntartói társulási formában az ongai Szociális Szolgáltató Központon keresztül
biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
-az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

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

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

Két  éve  a  Református  egyházközösség  bekapcsolódott  az  idősek  gondozásába,  házi  segítségnyújtás
keretében.  A feladatok ellátására  öt  dolgozót  vettek fel  akik,  a  megfelelő  oktatásban  részesültek,  annak
érdekében hogy feladatukat teljes mértékben el tudják látni.

A református egyház ilyen4 irányú tevékenysége 2014-ben megszűnt.

g) hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a  szolgáltatások
nyújtásakor:  Nem történt ilyen eset.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül: Erre vonatkozóan nincs adat, hogy ilyen történt volna.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása:

a) közösségi élet színterei, fórumai
A településen  a  közösségi  élet  színtere  a  Közösségi  Ház.  Itt  szokott  a  Kéknefelejcs  Hagyományőrző
Népdalkör próbálni minden vasárnap 18 órakor. "Ifjúsági találkozó"-n is részt lehet venni erre kéthetente
szombat délutánonként 16 órakor van lehetőség. A gyerekek részére Játszóházi találkozásokra van lehetőség
melynek  ideje  keddenként  16.00  órakor.  Ezen  kívül  van  a  "Felnőtt-iskola"  (Lehetőségek  Iskolája)  a
találkozások ideje szerdánként 15.00 óra.
Tavaly óta megrendezésre kerül a Hárs fesztivál,  mely mondható gyereknapnak is, azért mert gyereknap
környékén  szokott  megrendezésre  kerülni.  Ekkor  a  gyerekek számára  szoktak  különböző  játékok  lenni.
Például ugrálóvár, motorverseny és még sok minden. Különböző programokon vehetnek részt a felnőttek
(főzőverseny, süti verseny, borverseny). 
Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe 2013.08.20.-án 10 órától.
2011-től minden évben megrendezésre kerül Karácsony előtt a négy adventi gyertya meggyújtása. 
Októberben  szokott  megrendezésre  kerülni  a  „Szüreti  nap”.  Ezenkívül  még  vannak  más  programok  is
például  a  búcsú,  a  gyerekek  részére  rendezett  töklámpás  játszóház,  az  idősek  részére  pedig  az  Idősek
Karácsonya.
A rendezvényekre bárki eljöhet mindenkit szeretettel várnak.

4 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük): nem releváns

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

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

A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat. 
A roma nemzetiségi önkormányzat elnevezése: Harsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Testület tagjainak száma 4 fő. A 2014. évi választásokat követően három fő.5

A nemzetiségi  önkormányzat  Testületének  tagja  a  nemzetiségi  ügyekben  a  harsányi  roma  nemzetiség
érdekeit képviseli.
A  Harsányi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  a  város  közigazgatási  területén  ellátja  a  nemzetiségi
közösséget  megillető  jogosultságok  érvényesítését,  a  nemzetiség  érdekeinek  védelmét  és  képviseletét,
valamint a nemzetiségi közügyek intézését.

A Testület egy éves időszakra szóló munkatervet készít, melynek tartalmaznia kell:

- a testületi ülések tervezett időpontjait,
- a napirendeket, azok előadóját,
- a napirend tárgyalásához meghívottakat,
- a közmeghallgatás időpontját.

A Testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a./ az ülés helyét és időpontját,
b./ a megjelent és távollévő testületi tagok és a meghívottak nevét,
c./ a tanácskozási joggal jelenlévők nevét,
d./ az elfogadott napirendet,
e./ napirendi pontonként az előadók, a felszólalók nevét, hozzászólásuk lényegét,
f./ a szavazás számszerű eredményét,
g./ a határozatok szószerinti szövegét,
h./ az elhangzott kérdéseket, az azokkal kapcsolatos válaszokat,
i./ az ülésen történt fontosabb eseményeket.

A települési  önkormányzat minden segítséget  megad a  nemzetiségi önkormányzatnak,  hogy megfelelően
tudjon működni. Az együttműködésük során még semmilyen probléma nem lépett fel.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
Mélyszegénység, romákról adatgyűjtés Adatgyűjtés eredményének értékelése után fejlesztési

lehetőség kidolgozása
Képzések hiánya felzárkóztató programok indítása a településen

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

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

a) veszélyeztetett  és  védelembe  vett,  hátrányos  helyzetű,  illetve  halmozottan  hátrányos  helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási

5 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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helyzete  

Minden  gyermekjóléti  szolgálatnak  van  egy  fontos  feladata,  mely  a  gyermek  veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő, és jelző rendszerek működtetése.
A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen szervez szakmai, szakmaközi megbeszéléseket és egyeztetéseket. 
Az  eredményesebb  segítő  munka  érdekében  a  szakmaközi  megbeszéléseken  túl,  esetkonzultációt,
esetmegbeszéléseket,  esetkonferenciákat is  szerveznek minden indokolt  esetben, a probléma hatékonyabb
megoldása érdekében.
Jelzőrendszeri  tagok:  védőnő,  háziorvos,  családsegítő  szolgálat,  közoktatási  intézmények,  rendőrség,
ügyészség, bíróság. 
A jelzőrendszeri tagok a 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 14. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében
jelzési  kötelezettségüket  írásban  –  krízishelyzet  esetén  utólagosan  –  kötelesek  teljesíteni. Valamennyi
beérkezett jelzésre a gyermekjóléti szolgálat 15 napon belül visszajelzéssel él, ebben tájékoztatja a jelzést
tevőt a kapcsolatfelvétel megtörténtéről és az ellátásba vétel formájáról.  
A lehetséges megoldási  alternatívákat igyekeznek közösen kidolgozni  a családdal,  illetve a jelzőrendszer
érintett tagjaival.
A községben a jelzőrendszer tagjai kapcsolatban állnak egymással, s állandó az információáramlás, nem volt
még gond eddig a tagokkal. Mind az iskola, mind pedig az óvoda rendszeresen meghívja a gyermekjóléti
dolgozót az értekezleteire, valamint bármilyen probléma esetén lehet egymás segítségére számítani, ilyenkor
egyéni beszélgetés történik az aktuális gyerekről.

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
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2008 4 4 13

2009 2 1 12

2010 3 4 11

2011 1 0 8

2012 0 0 15

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Egyre kevesebb a veszélyeztetett kiskorú gyermek a településen. A 2008-as és 2010-es évben 4 védelembe
vett gyermek volt településünkön. Számuk a 2009-es és 2011-es évben már csak 1 fő volt.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek szá-
ma

év

Rendszeres
gyermekvé-

delmi kedvez-
ményben ré-
szesítettek

száma

Ebből tar-
tósan be-
teg fogya-

tékos
gyerme-

kek száma

Kiegészítő gyer-
mekvédelmi

kedvezményben
részesítettek

száma 

Ebből tar-
tósan beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Rendkívüli gyer-
mekvédelmi

kedvezményben
részesítettek szá-

ma

2008 154 0 0 0 8

2009 163 0 0 0 0

2010 160 0 0 0 0

2011 159 0 0 0 0

2012 151 0 0 0 0

2013 161 0 0 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem
összege  és  a  vagyoni  helyzet  függvényében  állapítják  meg,  míg  a  kiegészítő  illetve  a  rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti  a családot az önkormányzat,  illetve az illetékes jegyző,
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amennyiben a  gyermeket  gondozó család  időszakosan  létfenntartási  gondokkal  küzd,  vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben  tanuló  nagykorúak  anyagi  támogatása.  Ennek  formája:  a)  gyermekétkeztetés  normatív
kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy
a  kedvezményre  való  jogosultsága  tárgyév  augusztus  1-én,  illetve  november  1-én  fennáll  c)  külön
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény.

 c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

A településen jelenleg 149 gyerek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Ezek a gyerekek
augusztusban és novemberben kapnak Erzsébet utalvány formájában természetbeni támogatást. Harsányban
a Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyerekek után a szülő kérheti az óvodáztatási támogatást. Ennek összege
első alkalommal 20.000 Ft., minden további alkalommal 10.000 Ft. Júniusban 8 gyerek kapott ilyen jellegű
támogatást. Volt olyan kérelem is melyet el kellett utasítani, mert a gyermek túllépte a megengedett óvodai
hiányzásnak a számát. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

 Ingyenes ét-
kezésben

résztvevők
száma óvoda

Ingyenes étke-
zésben részt-
vevők száma
iskola 1-8. év-

folyam

50 százalékos mérté-
kű kedvezményes ét-
kezésre jogosultak

száma 1-13. évfolyam

 Ingyenes
tankönyv-
ellátásban
részesülők

száma

Óvodáztatási tá-
mogatásban ré-
szesülők száma 

Nyári étkeztetés-
ben részesülők

száma

2008 69 36 n.a. n.a. n.a. 34

2009 64 46 n.a. 88 n.a. 36

2010 65 58 n.a. 88 n.a. 35

2011 62 55 9 91 13 0

2012 69 50 13 85 10 0

2013    95 8  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A táblázatból látható, hogy a településen sok gyerek részesül ingyenes étkeztetésben, valamint az ingyenes
tankönyvben.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: nem releváns

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A településen nincs szegregátum.

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

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

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

2008 1 67

2009 1 66
2010 1 57

2011 1 62

2012 1 59

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Az egy védőnőre jutó gyermekek száma a diagramon csak a 0-3 éves gyerekek számát mutatja. Rajtuk kívül
a védőnők ellátják még a 3-7 éves gyerekeket is, kismamákat.  
3-7 évesek: 2008-ban: 86 fő, 2009-ben 87 fő, 2010-ben 87 fő, 2011-ben 94 fő, 2012-ben 91fő.

b) gyermekorvosi  ellátás  jellemzői  (pl.  házi  gyermekorvoshoz,  gyermek  szakorvosi  ellátáshoz  való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen  külön  gyermekorvosi  ellátás  nem működik,  vegyes  praxisban  van  ellátva  a  gyerekek  és
felnőttek gyógyítása.

c) 0–7  éves  korúak  speciális  (egészségügyi-szociális-oktatási)  ellátási  igényeire  (pl.  korai  fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A településen  bölcsőde  nem működik.  Nagy  segítség  lenne  az  anyukáknak,  ha  működne  a  településen
bölcsőde. Mivel ennek hiányában sok szülő csak akkor tud visszamenni dolgozni ha a gyermek betöltötte a 3
éves kort és óvodába kezdhet járni. Az egyedülálló anyáknak is nagyban megsegítené az életét.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év
bölcsődék szá-

ma
bölcsődébe beírt

gyermekek száma

Szociális szempontból fel-
vett gyerekek száma

(munkanélküli szülő, ve-
szélyeztetett gyermek,

nappali tagozaton tanuló
szülő)

Működő összes böl-
csődei férőhelyek

száma

2008 0 0 0 0

2009 0 0 0 0

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

év
családi napköziben engedélyezett

férőhelyek száma
családi napköziben a térítésmentes férő-

helyek száma

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva -
legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a
gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek
fogyatékos,  akkor  a  gondozható  gyermekek  száma  legfeljebb  három fő.   A rendeletben  meghatározott
létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható a családi
napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van.
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4.3.5. számú táblázat -Óvodai nevelés adatai6

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány  településről  járnak  be  a
gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma 100

Óvodai csoportok száma 4
Az  óvoda  nyitvatartási  ideje  (...h-
tól ...h-ig):

6.00 – 18 00 -ig

A  nyári  óvoda-bezárás  időtartama:
()

3 hét július

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma 8 0
Ebből  diplomás  óvodapedagógusok
száma

8 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0
Dajka/gondozónő 4 0
Kisegítő személyzet 1 0

6 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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4.3.5. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 2

Hány településről járnak be a 
gyermekek

3

Óvodai férőhelyek száma 70
Óvodai csoportok száma 3
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-
tól ...h-ig):

6.00 – 17.00 -ig

A nyári óvoda-bezárás 
időtartama: ()

3 hét július

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma 6 0
Ebből diplomás 
óvodapedagógusok száma

6 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 heti 2 órában óraadó
Dajka/gondozónő 3 0
Kisegítő személyzet 0 0

 Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati  adatgyűjtés



Az óvodákban közfoglalkoztatás keretében biztosított a kisegítő személyzet.
Az  óvoda  jelenleg még  két  épületben  üzemel.  Szeptembertől  viszont  már  csak  egy óvodában  várják  a
gyerekeket, ez az óvodabővítésének lesz köszönhető. A jelenlegi óvodát két csoportszobával bővítik ki, a
bővítés keretében a gyerekek szeptembertől új kültéri és beltéri játékkal játszhatnak majd.
 

d) gyermekjóléti alapellátás

A községben 2006 óta működik Gyermekjóléti Szolgálat, itt kistérségi társulás formájában valósult meg. A
Miskolci Családsegítő Központhoz tartoznak.
A települési önkormányzat a törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és
összehangolását  gyermekjóléti  szolgálat  működtetésével  és  családsegítő  szolgálat  keretében,  megfelelő
személy foglalkoztatásával biztosítja.

e) gyermekvédelem

A gyermekjóléti szolgálat feladata:
- A gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki
jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való hozzájutás
segítése,  a  családtervezési,  pszichológiai,  a  nevelési,  az  egészségügyi  ,  a  mentálhigiénés  és  a  káros
szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése. A szociális
válsághelyzetben  lévő  várandós  anya  támogatása,  segítése,  tanácsokkal  való  ellátása,  a  szabadidős
programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése.
- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő, és jelző rendszerek
működtetése,  a  nem  állami  szervek,  valamint  magánszemélyek  részvételének  elősegítése  a  megelőző
rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslatok készítése.
- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás a családban jelentkező működési
zavarok  ellensúlyozására,  a  családi  konfliktusok  megoldásának  elősegítése,  különösen  a  válás,  a
gyermekelhelyezés és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése
a  gyermek  családjából  történő  kiemelésre,  a  családból  kiemelt  gyermek  visszahelyezése  érdekében  a
családgondozás biztosítása. (1997. évi XXXI. Törvény 39§)
Szükség  esetén  kötelességük  hatósági  beavatkozást  kezdeményezni,  amennyiben  más  lehetőség  nincs  a
gyermek védelme érdekében.

f) krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatások:  A településen  krízishelyzetben  a  családsegítő  vagy
gyermekjóléti szolgálat tud segíteni.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A Gyermekjóléti szolgálat dolgozói részt vesznek a gyermekek számára szerveződő szabadidős programok
megtervezésében,  lebonyolításában. A szabadidős programok nyújtotta kikapcsolódást  egyre több gyerek
veszi igénybe. Külön programokat szerveznek a kisebb és nagyobb gyerekeknek.
A 2012-ben évben az iskola szervezésében a gyerekek focizni is tanulhattak, két korcsoportban. Külön volt
óra tartva az óvodásoknak és az iskolásoknak.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A  gyermekek  napközbeni  étkeztetése  megoldott,  viszont  hétvégén  és  szünetekben  nincs  étkeztetésre
lehetőség. Ez is egy megoldandó probléma, hogy nyáron a gyerekek részére nincs biztosítva az étkeztetés.

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

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül:
nem releváns
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4.4  A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek/tanulók,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

év
Helyhiány miatt elutasí-

tott gyermekek száma (fő)
Ebből hátrányos / halmozot-
tan hátrányos helyzetű (fő)

2008 0 0

2009 0 0

2010 0 0

2011 0 0

2012 0 0

2013 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

b) a  közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl.  iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves
korú gyer-
mekek szá-

ma

óvodai gyermek-
csoportok száma

óvodai férő-
helyek szá-

ma

óvodai fel-
adat-ellá-
tási helyek

száma

óvodába be-
írt gyerme-
kek száma

óvodai gyógype-
dagógiai csopor-

tok száma

2008 63 3 70 2 63 0

2009 54 3 70 2 54 0

2010 61 3 70 2 61 0

2011 73 3 70 2 73 0

2012 72 3 70 2 72 0

2013 73 4 100 1 73 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
Az óvodába járó gyerekek száma 2010-től növekvő tendenciát mutat. Egyre több gyerek jár óvodába, arra
nem volt még példa, hogy valakit helyhiány miatt el kellett volna utasítani.

A községbe más településről is járnak gyerekek óvodába. Ők a Pingyomról és Vattáról járnak ide. Hátrányos
helyzetű összesen most 29 fő jár az óvodába. Halmozottan hátrányos helyzetű gyerek 10 fő van. Ezek közül
vannak olyanok, akik a megengedettnél jóval többet hiányoztak az óvodából.
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4.4.3. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen
székhely       
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 6 14 17 11 2 50
Más településről bejáró gyermekek létszáma 0 2 0 1 0 3
az intézménybe  beíratott,  20%-ot  meghaladóan
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

2 3 2 3 1 11

a  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

4 4 7 4 1 20

a  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

1 1 2 1 1 6

  tagóvoda       
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 6 9 5 2 0 22
Más településről bejáró gyermekek létszáma 0 0 0 0 0 0
az intézménybe  beíratott,  20%-ot  meghaladóan
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

4 5 5 2 0 16

a  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

3 2 4 0 0 9

a  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

1 0 3 0 0 4

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele7

2013-2014. év
3

éves
4

éves
5

éves
6

éves
7

éves
 Összesen

székhely       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 21 15 22 14 1 73

Más településről bejáró gyermekek létszáma 1 0 2 0 2 5

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

6 2 3 3 1 15

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek lét-
száma

7 11 5 11 1 35

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma

2 3 2 7 0 14

  tagóvoda       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 0 0 0 0 0 0

Más településről bejáró gyermekek létszáma 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek lét-
száma

0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma

0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

7 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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4.4.4. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók

száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános isko-
lások száma

napközis tanulók
száma

fő fő fő fő %

2010/2011 58 67 125 23 18,4%

2011/2012 59 65 124 32 25,8%

2012/2013 73 57 130 28 21,5%

2013/2014 73 54 127
6
1

48,0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ebből a diagramból is látható, hogy az általános iskolában tanulók száma növekszik, viszont a napközisek
száma csökkenő tendenciát mutat.
Az Önkormányzat nagyon fontosnak tartja az oktatás színvonalának és körülményeinek a javítását. Ha minél
több gyerek kap itt megfelelő alapokat, képzést, illetve szoros kötődést alakítunk ki a településsel, akkor a
későbbiekben ez községünk javára válhat. 
A Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskolába  és  Harsányi  Hársfavirág  Óvodába  jelenleg  (2013)  összesen  203
gyermek jár. Az elmúlt esztendőkben megfigyelt folyamat, miszerint több diák ballag el az iskolából, mint
ahány  gyermek  elkezdi  az  első  évet,  ebben  a  tanévben  megfordulni  látszik.  Az  önkormányzat  és  a
tanintézmény összefogásának eredményeként  szeptembertől  elindított  Ökoiskola  Programnak és  a  hozzá
kapcsolódó tanulószobai rendszernek már számos pozitív hatása van, hiszen idén már több gyermeket írattak
be a harsányi iskolába például Kisgyőrből és a Pingyomról.

A településen 2012 szeptemberétől bevezetésre került az  Ökoiskola program: E tanrendszer keretében az
iskola a természet közeli, egészséges, sportos nevelést helyezte a középpontba, melynek keretében számos
környezetvédelmi  rendezvényen,  természeti  környezetben  lévő  programon,  illetve  erdei  iskolai  órán
vehetnek részt a tanulók. Ezt az iskola az Önkormányzat és a Kalandpark között fennálló együttműködés
keretében tudja  biztosítani  a diákoknak.  Mindemellett  egy tanulószobai rendszert  vezettek be, amelynek
keretében  a  gyerekeknek  lehetőségük  van  ingyenesen  az  angol  és  német  nyelvet,  a  matematikát,
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számítástechnikát  emelt  szinten tanulni,  valamint  néptánc,  judo,  labdarúgó és kézilabda foglalkozásokon
részt venni. Emellett már az óvodában elkezdhetik az angol nyelvi ismeretek elsajátítását. A kezdeményezés
sikerét bizonyítja, hogy szeptember óta más településekről is járnak diákok iskolánkba. 

                           

2012 szeptemberétől elindult a Kiss Kata Zenekar által kidolgozott, a „Zene benned van” című tanórán
kívüli oktatási program a település általános iskolájában, amelyhez Harsány Község Önkormányzata nyújtott
anyagi hozzájárulást,  támogatást.  A foglalkozások időtartama heti  kétszer  60 perc,  melyen több mint  60
harsányi alsós tanuló vesz részt.
Ez a hagyományőrző program a magyar népi kultúrát öleli fel a népi játékok, a néptánc, népzene és néprajz
megismerésén keresztül. A közösségformálás mellett kiemelt cél a magyar hagyományőrzés és népi kultúra
megismertetése,  a  nemzeti  identitástudat  erősítése és a  hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása.  A
foglalkozások által a következő készségek fejlődnek: beszédkészség, ritmikai érzék, mozgáskultúra, zenei
hallás, éneklés, vizuális képesség, és ezeken keresztül megalapozódik a gyerekeknek a magyarsághoz, ehhez
a néphez, földhöz, hazához való kötődése is.

4.4.5. számú táblázat - Általános iskolák adatai

tanév

általános iskolai osztályok száma
általános iskolai osztályok száma a

gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai

feladat-
ellátási
helyek
száma

1-4 évfo-
lyamon

5-8 évfo-
lyamon

összesen
1-4 évfo-
lyamon

5-8 évfo-
lyamon

összesen db

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1

2013/2014 4 4 8 0 0 0 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatás-
ban

tanév

8. évfolyamot eredményesen befejezettek szá-
ma / aránya a nappali rendszerű oktatásban

fő %

2010/2011 18 100
2011/2012 20 100

2012/2013 15 100

2013/2014 13 100
Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek
bevonásával megszervezni. Fontos még az iskolázottság előtérbe helyezése, mert az álláskeresők között az
alacsonyan iskolázottak vannak többségben.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs: nem releváns 

d) az intézmények között  a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések: nem releváns

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): nem releváns

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
helyi óvodában nincs logopédus, gyógypedagógus Amennyiben  lehetséges  logopédus,  gyógypedagógus

alkalmazása helyben
Nyáron étkeztetés hiánya Étkeztetés megoldása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

A gender mainstreaming azt jelenti, hogy
• a  nők  és  férfiak  közötti  különbségek  soha  nem  képezhetik  a  hátrányos  megkülönböztetés

(diszkrimináció) alapját;
• alapjaiban  újra  kell  gondolni  a  munkaerő-piac  működését  és  annak  a  nők  és  a  férfiak

foglalkoztatására gyakorolt hatását;
• tartós  változásokra  van  szükség  a  társadalomban:  át  kell  alakítani  a  szülői  szerepeket,  a

családszerkezetet, a munka- és időbeosztást, akár az intézmények működését is;
• nem a nőket kell, valahol a lehetőségek peremén hozzáigazítani a fennálló viszonyokhoz, hanem

magukat a társadalmi viszonyokat kell átformálni;
• olyan együttműködést kell kialakítani nők és férfiak között, amely lehetővé teszi, hogy mindkét nem

egyaránt  részt  vehessen  a  társadalom  fejlődésében,  és  egyaránt  részesedhessen  e  fejlődés
eredményeiből;

• fel kell tárni az egyenlőtlenség valódi okait, és ezekre ható célzott beavatkozásokat kell alkalmazni;
• gondoskodni  kell  arról,  hogy  intézkedéseink  ne  csupán  érzékenyek  legyenek  a  nemek  közötti

különbségekre, de hozzájáruljanak az egyenlőtlenségek csökkentéséhez is;
• jól kell föltenni a kérdéseket, hogy világos legyen, mire kell fordítani a korlátozottan rendelkezésre
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álló forrásokat;
• több  figyelmet  kell  fordítanunk  a  férfiakra,  és  arra,  hogy  mit  tehetnek  ők  egy  igazságosabb

társadalomért.
A "gender  mainstreaming"  kifejezés  olyan,  a  nők  és  férfiak  társadalmi  egyenlőségének  megvalósítását
szolgáló átfogó politika, mely arra irányul, hogy a nemek közti egyenjogúság kérdése bekerüljön az általános
politikába,  a  programtervezésbe,  valamint  a  szektoriális  politikába  és  tevékenységekbe.  A  "gender
mainstreaming" elve azt célozza, hogy ez a szemlélet minden egyes politikai, igazgatási lépés és intézkedés
során érvényre jusson.

A településen  eddig a  gender  mainstreaming szemlélet  nem volt  előtérbe  helyezve.  Nincs  ezen  a  téren
szakember és képzés, illetve ilyen típusú adatgyűjtést sem végeztünk eddig.  
Bölcsőde, családi napközi,  házi  gyermekfelügyelet  nincs a településen, így a munkaerő-piacra visszatérő
nőknek nincsen lehetőségük három év alatti gyermekük helyben történő elhelyezése. Vizsgálatot igényel,
hogy  a  munkaerő-piacra  visszatérni  szándékozó  nők  számára  milyen  lehetőségek  adottak  gyermekük
napközbeni elhelyezésére, szükséges-e a beavatkozás. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A munkavállalóknak  nemétől  függetlenül  joga  van  ahhoz,  hogy  egyenlő  értékű  munkáért  egyenlő  bért
kapjon.  A két  nemet  az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett  egyenlő bánásmód is  megilleti.  Az
egyenlő bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes
életet. 

A községben található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor.
A foglalkoztatott,  az  inaktív és  a  munkanélküli  női  népesség főbb demográfiai  adatai  nem állnak teljes
körűen  a  rendelkezésre  (gyermekszám,  képzettség,  családi  állapot,  demográfiai  adatok).  A gyermekes
családok gazdasági aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem
készült a településen.
A nők  anyagi  kiszolgáltatottságát  fokozza,  hogy  sokan  nem tudják  felmutatni  a  nyugdíjjogosultsághoz
szükséges  ledolgozott  munkaidőt.  A  település  nem  rendelkezik  adatokkal  a  ledolgozott  munkaidő
tekintetében.
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki  vannak szolgáltatva. A település nem
rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg.
A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció)
az  egyenlőtlen  bérezést  és  általában  a  javakhoz,  kompetenciákhoz  és  lehetőségekhez  való  egyenlőtlen
hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem
rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 689 553 n.a. n.a. 77 64
2009 551 540 n.a. n.a. 107 74
2010 687 533 n.a. n.a. 59 65
2011 681 525 n.a. n.a. 85 65
2012 780 715 n.a. n.a. 67 52
2013 781 646 n.a. n.a. 41 27

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott településen
való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a nemeket a
munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a rendelkezésre álló adatok között lenne, hogy az
érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan nevelnek gyermeket,  hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb
gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban: nem releváns

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei: nem releváns

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség
A nők  munkaerő-piaci  hátrányos  megkülönböztetése  nehezen  vizsgálható  jelenség,  megmutatkozhat  a
munkára  való  jelentkezéskor  (ha  a  munkakör  betöltésére  mindkét  nem  képviselője  alkalmas,  azonos
kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő
bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A vizsgálat azt kutatja,
hogy hány esetben tettek panaszt a településen hátrányos megkülönböztetés miatt. Javaslatokat az esetek
számától és a jelentett esetek jellegéből következtetve kell tenni a probléma megoldására.

5.1.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés

év Esetszám
2008 n.a
2009 n.a
2010 n.a
2011 n.a
2012 n.a

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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.)

Szükséges  a  női  esélyegyenlőség  érdekében  nőkre  szabott  foglalkoztatási  programok  kezdeményezése,
családbarát munkahelyek létrehozása a család és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a
gyermekvédelmi  és  gyermekjóléti  szolgáltatások  fejlesztése,  a  0-3  éves  korosztály  napközbeni
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felügyeletének  biztosításával  (bölcsőde,  családi  napközi).  A szociális  biztonsági  rendszerek  megfelelő
kialakítása  (betegség,  rokkantság,  időskor,  üzemi  baleset  vagy  foglalkoztatási  betegség  esetén,
munkanélküliség elleni védelem), szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és szoptatós
anyák munkahelyi biztonságának javítása.
Harsányban  bölcsőde  és  családi  napközi  nem  működik.  Az  óvodai  férőhelyek  száma  megfelelő,
férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. Az óvodában reggel 6-
tól várják az ovisokat délután 5 óráig biztonságban tudhatják gyerekeiket a szülők.

Bölcsőde: A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig 
nevelhető és gondozható a bölcsődében.

Családi napközi: A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem 
részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint 
az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem 
közoktatási célú ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Óvoda: Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 
hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az 
érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

Általános iskola: Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell 
megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az
egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a 
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A védőnői  szolgálat  nemcsak  a  kisgyermek  egészségi  állapotának  felügyeletét  végzi,  hanem feladata  a
kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő
testi  és  mentális  fejlődésének  biztosítását.  A  védőnő  otthonában  is  meglátogatja  a  várandósokat  és
életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása.
A védőnő  kapcsolatban  áll  a  családdal,  a  kisgyermekellátó  intézményekkel  és  az  orvossal  is,  így adott
településen árnyalt képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként
hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek
számától.

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

év
védőnők szá-

ma
0-3 év közötti gyermekek

száma
átlagos gyermekszám védőnőn-

ként

2008 1 91 91

2009 1 88 88
2010 1 86 86
2011 1 91 91
2012 1 80 80
2013 1 77 77
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

40



5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon  belüli  erőszak  a  nemzetközi  és  országos  statisztikák  alapján  sokkal  jelentősebb  mértékben
jelenlévő probléma,  mint  gondolnánk.  Azzal  is  tisztában  kell  lennünk,  hogy leggyakrabban a  rendőrség
riasztására is csak végső esetben kerül  sor.  Teljes körű vizsgálatot  a  témában annak jellegéből adódóan
lehetetlen  végezni,  de  egyes  részterületek  tanulmányozása  segítheti  a  problémák  feltárását,  segíthet  a
megoldási lehetőség megtalálásában.

A statisztikai  adatok azt  mutatják,  hogy a  nők ellen elkövetett  bűncselekmények között  egyértelműen a
családon belüli  erőszak a leggyakoribb halálozási  ok. A helyzetet  tovább nehezíti,  hogy a családban, az
otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat
számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.
Mind a  nyugati,  mind a  magyar  adatok azt  mutatják,  hogy minden ötödik nő  él  vagy élt  valaha olyan
kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a
testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb.
Célzottan a nők elleni  erőszak, családon belüli  erőszak áldozataival  foglalkozó ellátás  a községben nem
folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön erőfeszítéseket kell tenni.

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

év
rendőrök  riasztása
családi viszályhoz

tényleges  feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008 n.a. n.a. n.a.
2009 n.a. n.a. n.a.
2010 n.a. n.a. n.a.
2011 n.a. n.a. n.a.
2012 n.a. n.a. n.a.
2013 n.a. n.a. n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

Az  anyaotthonok  és  a  családok  átmeneti  otthonai  (anyagi  vagy  családi)  krízishelyzetben  jelenthetnek
megoldást  azok számára,  akiknek nincs  hová  menniük.  Bizonyos  esetekben kimondottan  célszerű,  ha  a
krízishelyzetben  lévő  nő  távol  kerül  addigi  környezetétől,  de  vannak  olyan  helyzetek  is,  amikor  az
anyaotthon/családotthon  és  a  lakóhely  távolsága  komoly  problémát  jelent  (munkahely,  gyermekellátó
intézmények). Jellemzően ezen intézményeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás
rendszer működik.
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Miskolcon érhetők el:
Lorántffy  Zs.  Református  Kismamaházért  Alapítvány  Miskolc:  30  fő  befogadására  alkalmas,  11  szoba
található benne, várandós kismamák részére anya-gyermek.
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti  Miskolc 40 fő befogadására alkalmas, 11 szoba
vehető igénybe család, anya-gyerek, apa-gyerek
Miskolci  Gyermekvédelmi  Központ  Családok  Átmeneti  Otthona,  Gyermekek  Átmeneti  Otthona:  28  fő
befogadására képes, 8 szoba található benne, anyát gyerekkel fogadnak be. Kizárólag miskolci lakóhellyel
rendelkezőket  0-18  éves  gyermekkel  fogadnak.  A  családsegítő  szolgálaton,  gyermekjóléti  szolgálaton
keresztül lehet bekerülni vagy iskolai védőnői javaslat alapján.
B-A-Z.  Megyei  Gyermekvédelmi  Központ:  Nagybarca  40  fő  gyermek (0-3  év),  24  fő  anya  (18  évig)  –
gyermek befogadására  képes.  Az intézmény szükség szerint  befogadja  a  gyámhivatal  által  odairányított
gyermekeket és anyákat. (állami gondozott fk. anyákat és csecsemőjüket krízishelyzetben)
Magyar Vöröskereszt Miskolci Szervezete: 25 fő nő, 75 fő férfi ellátását tudja biztosítani.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A község önkormányzati képviselő-testületben a polgármester és a 6 képviselő között mindösszesen egy nő
foglal helyet. 
A 2014. évi választásokat követően a helyi képviselő-testületben két nő foglal helyet.8

Településünk alpolgármestere nő. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női
alkalmazottakat foglalkoztatnak.
Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill.  vezetői  szintek között merev nemi
sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, különórákon, tanulmányi
versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat
követ. Nincs kimutatás, elemzés az intézményekben az egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők,
valamint a felvételi jelentkezések nemek szerinti eloszlásáról.
Egyéb munkahelyről nem szolgáltatott adatot a települési önkormányzat.

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

év
Képviselő-
testület tagja

Városi  bíróság  és
ítélőtáblák vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
2008 5 1 0 0 0 0
2009 5 1 0 0 0 0
2010 4 2 0 0 0 0
2011 5 1 0 0 0 0
2012 5 1 0 0 0 0
2013 5 1 0 0 0 0
2014 4 2 0 0 0 0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Harsányban nem jellemzőek, ezért az önkormányzat tervei
között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem rendelkeznek a
gender szempontok és problémák tekintetében. Az önkormányzat nem rendelkezik gender-szakértelemmel is
bíró  munkatárssal.  A nők  és  férfiak  közötti  egyenlőség  vizsgálatához  azonban  a  lehető  legrészletesebb
adatok,  információk  szükségesek  az  önkormányzat  tevékenysége  szempontjából  releváns  területeken  és
témakörökben. Ezért szükséges a nők esélyegyenlőségét támogató adatbázis létrehozása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
adatgyűjtés adatgyűjtés, gender szakértő
napközi, bölcsőde hiánya bölcsőde, napközi létrehozása

8 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

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

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését  az európai közösségi  politikában elsődlegesen gazdasági és
foglalkoztatáspolitikai  szempontok  vezérelték,  ám  fokozatosan  teret  nyert  az  a  felismerés,  hogy  az
esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a már meglevő egyéb társadalmi
egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét
és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok
fokozatosan  középpontba  kerültek,  velük együtt  az  életkor  alapú  diszkrimináció  is.  Az  Európai  Unió  a
tagországok  számára  fontos  esélyegyenlőségi  ajánlásokat  fogalmaz  meg  a  szakpolitikai  stratégiák
fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben
szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei.
Az  ageizmus  az  életkor  alapú  diszkriminációt  jelöli.  E  fogalmat  Európában és  a  világban is  főként  az
idősekkel  szembeni  diszkriminációval  összefüggésben  használjuk.  Az  ageizmus,  akárcsak  a  más  típusú
megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb
típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz.
Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott
negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni. Habár a
társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az
időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek
foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében. Ezen
kívül  gyakori  még  az  egészségügyben  és  a  szociális  ellátások,  szolgáltatások  biztosítása  területén
elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja
az  életkor  alapú  diszkriminációt,  a  magyarországi  idősebb  korosztály  már  45–50  éves  kortól  nagyobb
mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor
alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori.

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek sze-
rint

év
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfi-

ak száma

nyugdíjban, nyugdíjsze-
rű ellátásban részesülő

nők száma
összes nyugdíjas

2008 251 335 586
2009 248 321 569
2010 253 319 572
2011 247 323 570
2012 231 319 550
2013 219 310 529

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban több nő részesül, mint férfi. Míg a támogatásban részesülő nők száma
növekszik addig a férfiaké csökken. A diagramon is jól látható, hogy a támogatásban részesülők száma nem
nagyon változik.
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év
64 év feletti lakosság szá-

ma
nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő fő %
2008 287 0 0%
2009 293 0 0%
2010 296 0 0%
2011 295 0 0%
2012 290 0 0%
2013 293 0 0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A 64 év feletti  lakosság száma a 2008-as  évtől  kezdődően folyamatosan növekszik.  Nappali  ellátásra  a
településen nincs lehetőség így ezt a szolgáltatást senki sem tudja igénybe venni.A nappali ellátás szociális
alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető  higiéniai  szükségletek  kielégítésére  a  hajléktalan  személyek  és  a  saját  otthonukban  élő,
következőkben felsorolt személyek részére: 
a)  tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  egészségi  állapotuk  vagy  idős  koruk  miatt  szociális  és  mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek,
illetve szenvedélybetegek, 
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c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év időskorúak járadékában részesülők száma

2008 1
2009 1
2010 1
2011 1
2012 1
2013 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatottsági mutatói (2000-2011):

Mutató/dimenzió 2000 200120022003200420052006200720082009 2010 2011

.5.1.1.  Az  55–64  évesek

foglalkoztatási rátája, %
21,9 23,5 25,6 29,0 31,1 33,0 33,6 33,1 31,4 32,8 34,4 35,8

Nemek szerint

férfi 32,8 34,1 35,5 37,9 38,4 40,6 41,4 41,7 38,5 39,9 39,6 39,8

nő 13,1 14,9 17,6 21,8 25,0 26,7 27,1 26,2 25,7 27,0 30,1 32,4

Iskolai végzettség szerint

8 általánosnál kevesebb 6,1 5,5 3,9 5,6 7,0 6,5 4,9 5,0 5,5 5,1 5,6 6,0

Általános iskola 8. osztálya 13,5 13,7 13,0 14,2 14,8 16,7 17,1 17,1 18,0 18,9 20,6 22,3

Szakiskola és szakmunkásképző 37,4 39,8 42,6 40,4 39,1 40,7 40,4 36,4 30,9 32,6 34,7 34,9

Gimnázium 21,0 23,5 25,9 31,5 34,2 34,2 33,2 34,4 31,8 30,7 29,2 31,9

Egyéb érettségi 28,9 30,3 34,3 38,0 39,4 39,2 39,2 38,3 39,1 38,8 38,7 39,7

Főiskola 42,3 42,2 46,3 49,1 49,9 53,7 49,2 48,2 42,4 46,4 47,6 51,2

Egyetem 62,5 66,2 61,5 67,0 70,7 66,9 63,1 62,7 58,8 59,0 62,2 63,3

Régiók szerint

Közép-Magyarország 28,0 29,6 31,9 34,9 39,3 42,6 40,4 39,4 39,3 40,7 39,9 41,2

Közép-Dunántúl 19,0 21,3 26,3 32,6 33,2 34,0 35,6 34,9 30,8 31,9 33,8 37,3

Nyugat-Dunántúl 27,4 30,9 32,5 32,8 33,4 34,6 38,0 38,6 33,6 35,7 36,7 36,5

Dél-Dunántúl 17,9 18,4 19,2 22,7 25,7 27,7 28,5 25,7 21,9 26,9 32,4 32,6

Dunántúl 21,3 23,3 26,0 29,5 30,9 32,2 34,1 33,1 28,8 31,5 34,3 35,5

Észak-Magyarország 16,0 16,4 19,8 24,6 23,5 23,5 27,6 27,8 26,9 27,5 29,8 30,1
Észak-Alföld 16,7 17,0 18,1 24,6 25,7 26,3 27,8 26,6 26,5 27,3 28,7 31,0

Dél-Alföld 21,1 23,7 23,5 23,2 25,3 28,4 28,0 30,3 29,3 28,6 32,5 34,5

Alföld és Észak 17,9 19,1 20,5 24,1 24,9 26,2 27,8 28,2 27,5 27,8 30,3 31,9
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Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája (2000-2011):

Mutató/dimenzió 2000 20012002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.5.2.1.  Az  55–64  évesek

munkanélküliségi rátája, %
3,0 2,9 3,1 2,8 3,1 3,9 3,9 4,2 5,0 6,3 7,8 8,7

Nemek szerint

férfi 3,7 3,7 3,9 2,9 3,3 4,2 4,0 4,5 5,0 6,4 8,2 9,5

nő 1,6 1,4 1,9 2,7 2,8 3,5 3,9 3,9 5,1 6,2 7,3 7,8

Régiók szerint

Közép-Magyarország 2,4 2,6 3,0 2,4 2,7 3,0 3,8 3,8 3,9 4,6 6,5 7,2

Közép-Dunántúl 3,8 1,6 2,7 1,4 3,4 5,9 4,4 3,0 4,9 6,4 8,1 8,3

Nyugat-Dunántúl 2,7 2,2 3,1 3,3 3,6 4,4 3,2 2,7 3,9 6,9 7,6 7,0

Dél-Dunántúl 3,7 4,5 7,0 4,8 2,6 4,6 5,4 4,9 6,3 6,0 8,9 8,4

Dunántúl 3,3 2,6 4,0 2,9 3,2 5,0 4,3 3,4 4,9 6,5 8,2 7,9

Észak-Magyarország 4,8 3,8 2,7 3,9 5,2 5,9 3,7 7,9 7,8 11,6 10,2 15,3

Észak-Alföld 3,3 4,4 2,8 2,3 1,7 3,1 4,7 5,9 6,5 6,4 10,1 10,3

Dél-Alföld 2,2 2,9 1,9 3,4 3,7 3,2 2,9 2,7 4,8 6,4 6,1 7,7

Alföld és Észak 3,3 3,6 2,4 3,2 3,4 3,9 3,8 5,4 6,3 8,0 8,7 10,9

Munkaerő-piaci esélyegyenlőség 2000-2011:

Mutató/dimenzió 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.3.3.1. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élők
aránya a 18-59 évesek körében

13,5 13,2 13,0 11,6 11,9 12,3 11,6 11,8 12,5 13,1 12,8 13,1

2.3.3.2. Az 15-64 éves egy évvel korábban nem 
foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók 
aránya, (önbesorolás alapján) %

9,5 8,8 8,5 8,9 9,3 9,3 9,1 9,1 9,3 9,1 10,3 10,0

Nemek szerint
férfi 10,9 10,2 9,4 9,7 10,2 10,1 10,2 10,0 10,2 9,7 11,2 10,7

nő 8,5 7,8 7,8 8,3 8,7 8,7 8,3 8,4 8,7 8,7 9,7 9,5

Iskolai végzettség szerint
8 általánosnál kevesebb 2,4 2,3 2,3 2,7 2,4 2,9 2,8 2,7 2,1 3,0 5,5 3,5

Általános iskola 8. osztálya 4,7 4,5 4,2 4,5 4,7 5,0 4,6 4,5 4,7 5,1 5,8 5,7

Szakiskola és szakmunkásképző 19,4 17,3 15,5 15,3 15,2 14,2 14,4 13,2 13,3 12,4 14,4 14,1

Gimnázium 7,1 5,8 5,5 6,7 7,0 6,8 6,4 6,5 6,7 6,7 7,4 6,4

Egyéb érettségi 15,0 14,3 13,8 14,0 14,9 14,0 13,9 14,5 14,7 13,7 14,7 13,9

Főiskola 19,9 19,0 20,6 18,3 20,2 21,5 20,3 20,8 19,8 18,5 19,2 18,8

Egyetem 21,4 21,2 22,2 24,5 25,3 25,9 22,1 21,5 21,9 18,6 19,3 22,1

Korcsoport szerint
15–19 4,9 4,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,2 1,8 1,8 1,9 1,9

20–24 18,1 16,4 17,2 16,3 15,0 14,3 14,8 15,0 14,4 13,4 14,7 13,7

25–29 20,9 20,6 19,4 20,8 23,6 22,2 21,4 21,9 23,7 21,7 23,1 22,0

30–34 20,6 19,5 18,0 19,0 20,6 19,6 19,9 19,0 19,6 19,6 19,8 20,3

35–39 18,0 18,8 18,0 19,2 20,0 18,7 18,9 17,9 18,3 20,9 21,4 20,4

40–44 15,2 13,9 13,7 14,2 15,7 16,4 14,7 15,5 18,3 16,2 19,1 19,8

45–49 9,9 9,6 9,0 10,8 10,4 11,6 11,1 10,5 11,9 11,9 16,1 15,7

50–54 6,1 4,9 4,9 5,8 6,2 6,6 7,3 7,5 8,8 8,7 10,9 10,8

55–59 1,6 1,5 1,4 1,8 1,9 3,0 2,6 2,7 2,4 2,7 4,1 4,6

60–64 évesek 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4
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Mutató/dimenzió 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Régiók szerint
Közép-Magyarország 8,7 8,0 7,3 7,3 8,9 8,5 7,9 8,7 8,0 7,8 8,9 8,2

Közép-Dunántúl 10,6 9,5 10,0 10,7 10,3 10,8 11,4 11,4 9,9 9,6 10,4 11,4

Nyugat-Dunántúl 9,8 7,5 8,5 8,7 9,6 9,4 9,4 10,5 10,6 9,2 10,4 10,9

Dél-Dunántúl 10,4 9,1 8,0 8,7 9,4 9,7 8,8 8,2 10,0 10,1 12,1 10,8

Dunántúl 10,3 8,8 8,8 9,4 9,7 10,0 9,9 10,0 10,1 9,6 11,0 11,0

Észak-Magyarország 10,0 9,6 9,4 9,9 9,6 9,6 9,5 9,4 9,8 9,4 10,8 9,4

Észak-Alföld 9,1 9,6 9,7 10,0 9,3 9,6 10,0 8,7 9,6 10,0 11,4 11,3

Dél-Alföld 9,0 8,3 7,3 8,3 8,9 8,3 8,3 7,8 9,0 8,9 9,9 10,4

Alföld és Észak 9,4 9,2 8,9 9,5 9,3 9,2 9,3 8,6 9,5 9,4 10,8 10,4

b) tevékeny időskor  (pl.  élethosszig  tartó  tanulás,  idősek,  nyugdíjasok  foglalkoztatásának lehetőségei  a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen): nem releváns

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. Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi
központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek
közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az
adatok alapján az arányok az idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a
foglalkoztatás  terén  fellépő  hátrányos  megkülönböztetés.  Ha  az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  más
korcsoporthoz képest az idősebb korosztályban magasabb a munkanélküliek és tartós munkanélküliek száma,
akkor intézkedéseket kell sürgetni a foglalkoztatás előmozdítására pl. pályázatokkal, foglalkoztatás segítő
programokkal.

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

Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A
honlapon működik e-ügyintézés is, amelynek keretében elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok. Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos
adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket.
A szociális alapszolgáltatások közül Harsányban elérhető az étkeztetés és a jelzőrendszeres segítségnyújtás.
A nappali  ellátások keretében  lehetőség van  az időskorúak ellátására.   Az egészségügyi  ellátáshoz való
hozzáférés  biztosított  az  idősebb  korosztály  számára  is.  A  településen  működik  háziorvosi  praxis.
Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 20 km-re fekvő Miskolcon van lehetőség.
A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított. 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
Az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférése biztosított. Részükre igénybe vehető szolgáltatás a
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres segítségnyújtás.

A  szociális  ellátás  keretén  belül  Harsány  Község  Önkormányzata  2009.  január  01.  napjától  a  házi
segítségnyújtást intézményfenntartói társulási formában az ongai Szociális Szolgáltató Központon keresztül
biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

-  az  önálló  életvitel  fenntartásában,  az  ellátott  és  lakókörnyezete  higiéniás  körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
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- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

Két  éve  a  Református  egyházközösség  bekapcsolódott  az  idősek  gondozásába,  házi  segítségnyújtás
keretében.  A feladatok ellátására  öt  dolgozót  vettek fel  akik,  a  megfelelő  oktatásban  részesültek,  annak
érdekében hogy feladatukat teljes mértékben el tudják látni.

b) kulturális,  közművelődési  szolgáltatásokhoz való hozzáférés:  A településen ezeket a szolgáltatásokat
nem tudják az idősek igényge venni, nincs rá lehetőség.

c) idősek informatikai jártassága: Erre vonatkozó adatgyűjtés a településen nem történt.

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

A településen minden évben megrendezik az idősek karácsonyát. Amelyre a településen élő minden idős
ember meghívót kap. Ez mindig karácsony környékén szokott megrendezésre kerülni. Ekkor a faluban élő
legidősebb embereket és akik már 50 vagy 60 éve házasok a polgármester köszönteni szokta és mellé egy kis
ajándékkal kedveskedni nekik.

Kéknefelejcs Harsányi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület:
A népdalkör  15  fő tagból  áll.  Hagyományőrző  népviseletben adja  elő a  borsodi,  a  bükkaljai  és  a  helyi
gyűjtésből összeállított népdalcsokrait.
A népdalkör minden vasárnap délután 16 órától tart összejövetelt, próbákat a Közösségi házban biztosított
helyiségében.  (Évente  10-15  alkalommal  vesznek  részt  különböző  népzenei  rendezvényeken,  dalos
találkozókon, fesztiválokon, falunapi rendezvényeken.)
A település kulturális rendezvényeinek állandó szereplői.  10 éve -  hogy megteremtették a Szomszédolás
Dalostalálkozó  rendezvény  hagyományát  és  a  Szüreti  nap  kulturális  program  megrendezésében  és
szervezésében is aktívan részt vállalnak.
Az egyesület célja Harsány községben valamint a környező településeken gyűjtő munka révén a feledésbe
merült summás, arató, szüreti dalok, fonóházas, lakodalmas énekek, siratók, balladák stb. összegyűjtése, e
dalok betanulása és  előadása a  népdalkör fellépései  során,  annak érdekében,  hogy a  fiatalabb generáció
számára megőrizhető és  megismerhető legyen az elmúlt  korok és  különféle  társadalmi  rétegek dalainak
reprezentálása  az  egyesületi  gyűjtőmunka  által.  Az  egyesület  célul  tűzte  ki  a  népdalkör  folyamatos
szerepléseire, előadásokra, versenyekre való felkészítését, folyamatos tagtoborzás révén a népdalkörbe új
tagok felvételét, és az ő betanításukat.
 
Egyesületi  cél  továbbá  a  rendezvények  szervezése,  a  dalos-találkozókon,  néphagyományok  ápolására
szervezett rendezvényeken való bemutatkozással Harsány hírnevének öregbítése. A Kéknefelejcs Egyesület
2002. szeptemberében Alsózsolcán szakmai zsűri által minősítést szerzett.
A népdalkör  tagjai  a  régmúlt  néphagyományoknak megfelelő ruházatban  lépnek színpadra.  Tájegységük
hagyományát ruházatukban, népdalkincsükben és előadásmódjukban is ápolják, megőrzik.
 A civil szervezet az önkormányzat támogatásával, pályázatok benyújtásával tartja fenn magát.
Időről időre színvonalas műsorokkal, fellépésekkel színesítik a település rendezvényeit.
E  mellett  számos  meghívást  kapnak  dalos  találkozókra,  falunapi  rendezvényekre,  fesztiválokra,  ahol
öregbítik Harsány jó hírét.
  
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A település  nem  rendelkezik  részletes  statisztikai  adatokkal  a  nyugdíjas  lakosságról.  Az  egészségügyi
ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. Az idősebb korosztály problémáinak
feltárására elengedhetetlenül szükséges egy az idősekkel foglalkozó adatbázis létrehozása.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetősége
Nincs adatgyűjtés adatgyűjtés
Idősek részére nincsenek programok Programok  iránti  igény  felmérése,  programok

szervezése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

Fogyatékos személy: 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 Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló
2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai,
értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az
adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás
területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem
(csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a
saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez
szükséges szakmapolitikai lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az
egyik legnagyobb kihívás.  Komoly kihívás,  és  súlyos  feladat  hárul  a  döntéshozókra  és  végrehajtókra  a
társadalom  egésze  tekintetében:  mindenki  számára  világossá  kell  tenni,  hogy  a  fogyatékos  emberek
integrációja  mindannyiunk feladata,  és  –  bár  jelentős  anyagi  forrásokat  emészt  fel  –  nem csupán pénz
kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép
alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak
tekinti.  Ennek  egyik  igen  fontos  eszköze  az  esélyegyenlőségi  tervek  elkészítése  és  az  abban  foglaltak
végrehajtása is.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok – köztük a fogyatékossággal
élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén; a fizikai és
kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás,
az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén
is. Kiemelt prioritásként a minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg.
A fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer kialakításához szükség
van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi
feladatok ellátása mellett  aktívan szerepet  vállalnak az államtól  átvállalt  közfeladatok megvalósításában,
valamint  együttműködő  partnerei  kívánnak  lenni  a  területen  dolgozó  valamennyi  állami  és  nem-állami
szereplőnek.
Biztosítani  kell  az  esélyegyenlőséget  az  intézményes  ellátások  szolgáltató  jellegének  erősítésével,  az
intézmények  kiépítésével,  korszerűsítésével  és  átalakításával,  illetve  a  lakókörnyezeti  és  az  integrált
formában történő ellátásszervezés erősítésével.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk,
társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó
intézkedésekre.
Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el a Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi
egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal élő embert érint a világon.
A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az első állam, amely mind
az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi XCII. törvénnyel. Az Egyezmény szerint
„fogyatékossággal  élő  személy  minden  olyan  személy,  aki  hosszan  tartó  fizikai,  értelmi,  szellemi  vagy
érzékszervi károsodással él,  amely számos egyéb akadállyal  együtt korlátozhatja az adott személy teljes,
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását”.
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Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember van, az aktív
korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 2007-es adatai alapján mintegy 700
ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%- a dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%,
amely rendkívül alacsony, különösen amellett,  hogy az aktív korú célcsoport  80-85%-a akar  és  tudna is
dolgozni, védett, vagy nyílt munkaerő-piaci körülmények között.
A fogyatékos személyek körén belül:
– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%
(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról)

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években
teljesen  új  tartalmat  nyert:  ma  már  valamennyi  fogyatékossági  csoporthoz  tartozó  ember  –  azaz  a
mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos
emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő
esélyű hozzáférés megteremtése alatt  érteni.  Ez olyan eszközök és megoldások telepítését  jelenti,  amely
lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint
értelmi  fogyatékos  emberek  is  igénybe  vehessenek.  (Hangos  térkép,  indukciós  hurok,  könnyen  érthető
tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a
közszolgáltatások  egyenlő  esélyű  hozzáféréséről  beszélünk,  amely  tehát  magában  foglalja  az  épületek
komplex akadálymentességét, de annál jóval több.
Ugyancsak  elengedhetetlen,  hogy  alapkövetelménnyé  váljon  az  egyetemes  tervezés  módszere.  Ennek
lényege,  hogy a  használati  tárgyaktól  az  épületeken  át  egészen  a  közszolgáltatásokig  mindent  úgy kell
megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű hozzáférés követelményeinek,
s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz ráfordításával – utólag akadálymentesíteni.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

év megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban része-
sülők száma

2008 64 0
2009 62 0
2010 51 0
2011 131 0
2012 129 n.a.
2013 123 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

év

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati
fenntartású
intézményben 

egyházi  fenntartású
intézményben

civil fenntartású intézményben 

2008 0 0 0
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0

2012 0 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy nincs településünkön, a szolgáltatás igénybevételére sincs
lehetőség településünkön.
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7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

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,
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
foglalkoztatási szakember, aki a fogyatékos személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás
jellegére és helyére. 

A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma, bár
nem kizárt, hogy fogyatékos személy is foglalkozatásra kerül a rendszerben. A foglalkoztatást szervező nem
tartja  nyilván  a  fogyatékos  személyeket,  ezért  az  adatszolgáltatás  illetve  a  foglalkoztatásba  bevont
fogyatékosok száma nem vizsgálható. 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és
képzettségének megfelelő álláshelyen. 
A fizikai  akadályozottság  esetében  célszerű  felmérni,  hogy  a  fogyatékos  személy  alkalmazásának  mely
feltételei hiányoznak. Az akadálymentesítési javaslatban célszerű a fogyatékosság jellege és a fogyatékos
személyek száma alapján rangsorolni, hogy az akadálymentesítés lépései milyen sorrendben és ütemezéssel
kövessék egymást.  A rámpa és kijelölt  parkoló nemcsak mozgássérült  személyek, hanem más csoportok
részére  is  hasznosak  (nők,  kisgyermekesek,  idősek),  az  információs  táblák,  a  vizuális  információk
megerősítése akusztikus információkkal, például közlekedési eszközökön alkalmazva. 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok: nem releváns

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

Ellátási formák:
 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos
személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás
célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a
súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
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Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 25.
életéve  betöltése  előtt  teljesen  munkaképtelenné  vált,  illetve  80  %-os  vagy  azt  meghaladó  mértékű
egészségkárosodást  szenvedett  és  nyugellátást,  baleseti  nyugellátást  részére  nem  állapítottak  meg,
rokkantsági járadékra jogosult.
Közlekedési  kedvezmény:  A  súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményeiről  szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
3.  akit  a vakok személyi járadékának bevezetéséről  szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak  minősítettek,  vagy  aki  vaknak  vagy  gyengénlátónak,  mozgásszervi  fogyatékosnak,  értelmi
fogyatékosnak vagy autistának minősül
 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális  alapszolgáltatások:  étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  családsegítés,  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított  ellátási  formák:  ápolást,  gondozást  nyújtó  intézmények,  fogyatékos  személyek  otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.

A fogyatékkal  élő  személyek  számára  külön  pénzbeli  és  természetbeli  ellátást  és  kedvezményeket  az
önkormányzat nem nyújt.
Településen igénybe vehető pénzbeli ellátások:  Időskorúak járadéka, Aktív korúak ellátása, Rendszeres
szociális segély, Lakásfenntartási támogatás, Ápolási díj, Átmeneti segély, Közgyógyellátás.

A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban részesülők
fogyatékos  emberek-e,  mert  itt  a  szociális  rászorultság  az  elsődleges.  Egyes  ellátásoknál  kérnek orvosi
igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis
vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító, ezért az adat tőlük
szerezhető be.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
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alapfok igen nem igen igen nem igen nem nem nem

középfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem
felsőfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem

egészségügyi
intézmények

fekvőbete
g ellátás 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem

járó beteg
szakellátá
s

nem igen igen igen nem igen igen nem nem

alapellátá
s

nem nem nem nem nem nem nem nem nem

kulturális,  művelődési
intézmények

nem nem nem nem nem nem nem nem nem

önkormányzati,
közigazgatási intézmény

nem nem igen igen nem igen igen nem nem

igazságszolgáltatási,
rendőrség, ügyészség

nem nem nem nem nem nem nem nem nem

szociális  ellátást  nyújtó
intézmények

nem nem nem nem nem nem nem nem nem

Harsány önkormányzatának tulajdonában 5 db középület  van,  ezek közül minden épületben biztosított  a
komplex  akadálymentes  közlekedés:  Polgármesteri  Hivatal,  Hunyadi  Mátyás  Általános  Iskola,  Harsányi
Hársfavirág Óvoda, Orvosi rendelő, Közösségi Ház. 
A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott.
Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is elérhetők. A
honlapon működik e-ügyintézés is, amelynek keretében elérhetők és letölthetők az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok.

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe tartoznak az
oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, kulturális, művelődés,
sport  célú  építmények.   Ilyenek és  tevékenységük súlya  miatt  kiemelten  fontosak  az önkormányzati,  a
hatósági,  a  közigazgatási,  az  igazságszolgáltatói  célokra  fenntartott  épületek  vagy  épületrészek.   A
mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi
fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos
színekkel készült táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben
való tájékozódást elősegítő  piktogramok, feliratok. 
Településünkön minden középület akadálymentesített.

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

c) munkahelyek akadálymentesítettsége: nem releváns

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: nem releváns

e) fogyatékos  személyek  számára  rendelkezésre  álló  helyi  szolgáltatások  (pl.  speciális  közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A  település  méretéből  adódóan  a  fogyatékos  személyek,  hajléktalanok,  pszichiátriai  betegek  és

53



szenvedélybetegek  helyi  ellátása,  valamint  a  fogyatékos  emberek  szociális  szakellátása  helyben  nem
megoldott, legközelebb Miskolcon vehetők igénybe ezek a szolgáltatások.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): nem releváns

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

Harsány községben nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést készíteni a
fogyatékkal  élők  helyzetéről,  szükségleteiről.  Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  középületek
akadálymentesítése még nem 100%-os.
Létre  kell  hozni  egy  adatbázist,  amely  felméri  a  fogyatékosok számát,  a  fogyatékosság  fokát  valamint
szükségleteiket.  A  pályázati  lehetőségeket  kihasználva  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  épületek
akadálymentesítését meg kell oldani.

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek
adathiány Adatgyűjtés, fogyatékkal élők nyilvántartása
Info-kommunikációs akadálymentesítés Az info-kommunikációs akadálymentesítés hiányzik

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.)

A Harsányi Polgárőr Egyesület 2001. április 27-én alakult meg 35 fővel. Az egyesület megalakulásának
terve már korábban is felmerült, mivel a községünkben elszaporodtak a különféle bűncselekmények és a
lakosság biztonságérzete is egyre romlott. Az egyesület létszáma és személyi összetétele a megalakulás óta
változott,  többen  kiléptek,  de  új  emberek  is  jelentkeztek.  Jelenleg  28  fő  a  tagok  létszáma.  A tagság
összetétele: 2 fő támogató és 26 fő aktív tag. Az aktív tagok közül 2 fő a női polgárőr és 6 fő fiatal polgárőr,
akik még nem töltötték be a 25. életévüket.
Az egyesület fő tevékenysége a közrend és közbiztonság elősegítése, a bűnmegelőzés.

Ennek  érdekében  a  tagok  rendszeres  járőrözést  folytatnak  a  község  egész  területén.  Feladatunkhoz
hozzátartozik az önkormányzat és az általános iskola által szervezett közösségi programok biztosítása (mint
például a hagyományos Szüreti Nap, a Judo Gála és az iskolai farsang). A polgárőrök ezt a feladatot önként
vállalják szabadidejük felhasználásával, mindennemű ellenszolgáltatás nélkül.
Harsányi Sport Egyesület

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása: nem
releváns

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

A községben 2006 óta működik Gyermekjóléti Szolgálat, itt kistérségi társulás formájában valósult meg. A
Miskolci Családsegítő Központhoz tartoznak.
A települési önkormányzat a törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és
összehangolását  gyermekjóléti  szolgálat  működtetésével  és  családsegítő  szolgálat  keretében,  megfelelő
személy foglalkoztatásával biztosítja.

54



A  szociális  ellátás  keretén  belül  Harsány  Község  Önkormányzata  2009.  január  01.  napjától  a  házi
segítségnyújtást intézményfenntartói társulási formában az ongai Szociális Szolgáltató Központon keresztül
biztosítja.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

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

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

d) a  nemzetiségi  önkormányzatok  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége:  nem
releváns

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége: nem releváns

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában: nem releváns

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

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

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

Az  intézkedési  terv  célja  olyan  beavatkozások  tervezése,  amelyek  a  helyzetértékelésben  felvetett
problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania:
– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére;
– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;
–  a  közszolgáltatásokhoz,  valamint  az  egészségügyi  szolgáltatásokhoz  való  egyenlő  esélyű  hozzáférés
biztosítására;
– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;
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– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására;
– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat döntéshozatalában, illetve az
általa  fenntartott  vagy  támogatott  intézményekben,  és  az  önkormányzat  által  ellenőrzött  szolgáltatások
körében;
–  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  tagjai  részvételének  elősegítésére  a  döntéshozatalban,  ill.  a  közügyek
irányításában.

A helyzetelemzésben feltárt  esélyegyenlőségi  kockázatok és  problémák alapján az alábbi  intézkedéseket
határozzuk meg: 
Azonnali intézkedést igénylő feladatok: 

• esélyegyenlőségi szakértők képzése, alkalmazása,
• nemekre érzékeny adatgyűjtés megtervezése,
• fogyatékosokra és idősekre vonatkozó adatgyűjtés megtervezése,
• az  Esélyegyenlőségi  Program  helyzetelemzésének  és  az  akciótervben  foglalt

intézkedéseknek megismertetése a legszélesebb szakmai és társadalmi környezettel,
• szektorközi  együttműködés  kialakítása  (egészségügyi,  szociális,  oktatási  ágazat

intézményei, civil szervezetek). 

Közép-és hosszútávú feladatok: 
• pályázati lehetőségek a bölcsődei ellátás, családi napközi biztosítására,
• munkahelyek létrehozásával a falu fiataljainak elvándorlását csökkenteni, és

a falu lakosságának elöregedési folyamatát lassítani, 
• humán  fejlesztés,  nemek  közötti  egyenlőség,  szociális  integráció

megteremtésére törekvés,
• az infrastruktúra egységes fejlesztése a település minden részén,
• a  lakosság  közbiztonsága,  valamint  a  nyugodt  és  kulturált

életkörülmények  biztosítása  érdekében  bővíteni  kell  a  közreműködő  szervezetek
körét, 

• a  hátrányos,  halmozottan  hátrányos helyzetű,  tanulási,  magatartási  és
beilleszkedési  nehézségekkel  küszködő  fiatalok  esélyegyenlőtlenségének
megszüntetése vagy legalábbis csökkentése,

• el kell érni, hogy az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésére szolgáló
intézmények rendszere ne szűküljön, 

• felzárkóztató programok indítása a képzetlen szülők, diákok számára,
• ösztönözni, támogatni kell a szabadidő eltöltési lehetőségek kínálatában

a közösségfejlesztő programokat.
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1. A HEP IT részletei

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása rövid megnevezéssel
fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Helyi romák foglalkoztatásának növelésére a 
versenyszférában, mélyszegénységről, romákról
adatgyűjtés

felzárkóztató programok indítása a településen, 
Adatgyűjtés eredményének értékelése után 
fejlesztési lehetőség kidolgozása, 

Gyermekek
étkeztetés, logopédus hiány, gyógypedagógus 
hiány

Étkeztetés megoldása szünetekben, logopédus 
hiány  

Idősek
hiányos információk, programok hiánya

Adatgyűjtés, programok

Nők
Hiányos információk, gyermekes anyák 
elhelyezkedési problémái adatgyűjtés, bölcsőde, napközi létrehozása

Fogyatékkal élők
Információgyűjtés, teljes akadálymentesítés 
hiánya adatgyűjtés, akadálymentesítés

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

-adatgyűjtés

-felzárkóztató programok
bevont partnerek: Igazgatási Csoport

Felelős: Polgármester

Gyermekek
-logopédus hiány

-étkeztetés megoldása szünetekben

bevont  partnerek:  Intézmények  dolgozói,  civil

szervezetek

Felelős: Polgármester

Idősek
-információ hiány

- programok hiánya

bevont partnerek:  Civil szervezetek,  szociális  ellátás

dolgozói, Közösségi Ház vezető, köztisztviselők, 

Felelős: Polgármester

Nők
- adatgyűjtés

-gyermekes anyák elhelyezkedési problémái

bevont  partnerek:  Civil  szervezetek,  intézmények

dolgozói, védőnők, 

Felelős: Polgármester

Fogyatékkal élők

-információ hiány

- Info-kommunikációs akadálymentesítés

bevont  partnerek:  

Szociális  ellátás  dolgozói,  civil  szervezetek,

köztisztviselők, 

Felelős: Polgármester
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Jövőképünk

Olyan  településen  kívánunk  élni,  ahol  a  romák  a  szolgáltatásokhoz,  lehetőségekhez,  munkához,
egészségmegőrzéshez egyenlően hozzájutnak. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzetét javítsuk. Ne legyenek olyanok akiknek még a
napi étkezés is gondot jelent.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek tehetséggondozását, szocializációját.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek gondozására, ápolására.
Elengedhetetlennek  tartjuk  a  nők  esetén  a  munkához  való  hozzájutás  segítését,  az  egyenlő  bérezés
megteremtését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének megteremtésére.

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Adatgyűjtés

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)

Nincs  önkormányzati  adatgyűjtés,  elemzés  a  HH/romák  köz-

szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről, igénybe vételéről
Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Romák  közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférése  diszkrimináció-

mentes

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

-romák, mélyszegényekről  rendszeres időközönként felmérés. A

feltárt problémákra terv készítése, megvalósítása. 

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási Csoport

Felelős: Jegyző

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások
Önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása, pályázatok

MEGVALÓSÍTÁS: Erőforrás hiányában nem valósult meg9

9 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Felzárkóztató programok

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Nincsenek képzések

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Esélyegyenlőségi referens megléte 

Olyan programok szervezése, amellyel segítséget nyújthatunk a

munkaerő-piacra  való  visszajutáshoz,  képzések  indítása  a

községben,  információ  nyújtás  állásajánlatokról,  a

vonzáskörzetben  lévő  foglalkoztatási  esélyt  növelő

programokról.
Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

Esélyegyenlőségi referens kijelölése

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási Csoport 

Felelős: Polgármester

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve Folyamatos

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

Költségvetési helyzettől függő

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások Humán erőforrás, pénzügyi kihatással

MEGVALÓSÍTÁS: Az Önkormányzat a munkaügyi központ szervezésében tartott képzésekre folyamatosan iskolázta be a
közfoglalkoztatási programban részt vevőket.

Képzések
2013.11.01-2014.04.30.  alapkompetencia  képzés  33  fő,  segédmezőgazdász-állattartás  4  fő,  segédmezőgazdász-
növénytermesztés és tartósítás 7 fő, házi betegápoló 3 fő, településkarbantartó 3 fő, faipari gépkezelő 2 fő, konyhai
kisegítő 3 fő, mezőgazdasági munkás 9 fő, motorfűrész-kezelő 5 fő, ügyintéző 2 fő
2014. 12.01-2015.03.31. targonca vezető 3 fő, takarító kisegítő 1 fő 10

10 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Logopédus hiány

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Településen nincs logopédus és gyógypedagógus

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Logopédus és gyógypedagógus alkalmazása

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve
Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási csoport

 Felelős: Polgármester

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve Folyamatos

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

Költségvetési helyzettől függő

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások pályázatok, költségvetés

MEGVALÓSÍTÁS:  Az  óvodába  egy  héten  egyszer  jár  logopédus,  gyógypedagógusra  speciális  ellátást
igénylógyermek hiányában nincs szükség. Az iskola fenntartása állami feladat lett.11

11 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Étkeztetés megoldása szünetekben 

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Étkeztetés hiánya nyáron

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

Étkeztetés megoldása egész év folyamán

Tevékenységek
(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba
szedve

Résztvevők és
felelős

Résztvevők:  intézményi  dolgozók,  civil  szervezetek,  Felelős:

Polgármester

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

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

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások pályázatok

MEGVALÓSÍTÁS: A Harsányi Hársfavirág Óvodában a rövid nyári karbantartástól eltekintve az óvodás
korú gyermekek az óvodai ellátás keretében folyamatosan étkezhetnek.12

12 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: A községben élő nőkről adatgyűjtés

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)

Nincs  pontos  adat  a  településünkön  élő  nőkről,

foglalkoztatottságukról
Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Nemekre érzékeny adatgyűjtés teljesül

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

A kötelező adatszolgáltatások áttekintése; 
rövid- és középtávú adat-gyűjtési- és elemzési terv készítése; 
meglévő adatok táblázatba rendezése rövidtávú feladat.

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási csoport

Felelős: Jegyző

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások pályázatok, önkormányzat humán erőforrása

MEGVALÓSÍTÁS: Erőforrás hiányában nem valósult meg.13

13 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Gyermekes anyák elhelyezkedési problémái

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Településen nincs bölcsőde, napközi

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Bölcsőde, napközi létrehozása 

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve
Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Intézményi dolgozók

Felelős: Polgármester

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2015. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

Költségvetéstől, pályázatoktól függő

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások pályázatok, költségvetés

MEGVALÓSÍTÁS:  Bölcsődei  ellátásra  a  településen  eddig  nem  volt  igény.  Ezt  a  védőnői  szolgálat
védőnőjének közreműködésével az önkormányzat felmérette. A helyi óvodába a gyermekek két és fél éves
kortól felvételre kerülnek, így a kisgyermekes anyák munkavállalásának a gyermekek elhelyezése nem lehet
akadálya. 14

14 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Adatgyűjtés 

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Kevés információ az itt élő idősekről, foglalkoztatottságukról

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Nyilvántartás naprakész 

Információ gyűjtése, adatok elemzése 

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

Rendszeres időközönként felmérés

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási Csoport

Felelős: Jegyző

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások Önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása

MEGVALÓSÍTÁS:   Humán erőforrás hiányában dokumentáltan nem valósult meg ugyanakkor a település
méretei az időskorú lakosság létszáma miatt az itt élő idősekről az önkormányzat és intézményei (a házi
segítségnyújtás feladatait ellátó intézmény dolgozói) megfelelő információval rendelkeznek.15

15 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Programok hiánya 

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Kevés program az idős lakosság részére

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Igények felmérése, majd programok szervezése 

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

Rendszeres felmérés

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Közösségi ház vezető, intézményi dolgozók

 Felelős: Polgármester

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2014. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások pályázatok, támogatások

MEGVALÓSÍTÁS:   Az  idősebb  lakosság  erre  fogékony  része  részt  vehet  a  Harsányi  Kéknefelejcs
Hagyományőrző  Népdalkör  munkájában.  Az  Önkormányzat  évek  óta  Karácsonykor  megemlékezik  az
idősekről.  Mintegy  5  éve  a  karácsonyi  ünnepkörhöz  kapcsolódóan  megrendezésre  kerülő  adventi
rendezvények is jelentős számban vonzzák az idősebbeket is.16

16 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: A községben fogyatékkal élőkről információgyűjtés

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Kevés adat a fogyatékosok számáról

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

A fogyatékkal élők nyilvántartása

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

Rendszeres időközönként felmérés

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: Igazgatási Csoport

Felelős: Jegyző

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások Önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása

MEGVALÓSÍTÁS:  Humán erőforrás hiányában dokumentáltan nem valósult meg. A fogyatékkal 
élők adatai különleges (ún. szenzitív, érzékeny) adatnak minősülnek így azok gyűjtése az érintettek 
ilyen irányú kifejezett felhatalmazása hiányában problematikus.17

17 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Intézkedés címe: Info-kommunikációs akadálymentesítés

Feltárt probléma

(kiinduló értékekkel)
Az info-kommunikációs akadálymentesítés hiányzik

Célok -

Általános  megfogalmazás  és  rövid-,

közép-  és  hosszútávú  időegységekre

bontásban

Fogyatékosok hozzáférése az információkhoz

Tevékenységek

(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba

szedve

Rendszeres időközönként felmérés

Résztvevők és

felelős

Résztvevők: igazgatási csoport  

Felelős: Jegyző

Partnerek Községben működő civil szervezetek , egyházak, 

Határidő(k) pontokba szedve 2018. december 31

Eredményességi  mutatók  és  annak

dokumentáltsága, forrása

(rövid, közép és hosszútávon), valamint

fenntarthatósága

fenntartható

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei

Szükséges erőforrások Önkormányzat és intézményeinek humán erőforrása

MEGVALÓSÍTÁS: Az Önkormányzat akadálymentes intézményei braille írásos felirattal vannak ellátva.18

18 A 2015. évi felülvizsgálat alkalmával megállapított szöveg.
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Harsány Község Esélyegyenlőségi Programja
2013

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

  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
dokumentumok
kal 

Az  intézkedés
tartalma 

Az
intézkedés
felelőse 

Az  intézkedés
megvalósításá
nak határideje 

Az  intézkedés
eredményességé
t  mérő
indikátor(ok) 

Az  intézkedés
megvalósításáh
oz  szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai) 

Az  intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés

Nincs  önkormányzati
adatgyűjtés, elemzés a
HH/romák  köz-
szolgáltatásokhoz
való  hozzáféréséről,
igénybe vételéről

Romák
közszolgáltatásokho
z  való  hozzáférése
diszkrimináció-
mentes

Önkormányzat
éves  terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i  terv,
feladatellátási
terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Jegyző 2014.12.31. felmérés

Önkormányzat
és
intézményeine
k  humán
erőforrása

fenntartható

2
Felzárkóztató
programok

Nincsenek képzések

Esélyegyenlőségi
referens  megléte,
olyan  programok
szervezése,
amellyel  segítséget
nyújthatunk  a
munkaerő-piacra
való  visszajutáshoz,
képzések  indítása  a
községben,
információ  nyújtás
állásajánlatokról,  a
vonzáskörzetben
lévő  foglalkoztatási
esélyt  növelő
programokról.

Kormányzati
tervekkel
összhangban

Esélyegyenlőségi
referens
kijelölése

Polgármester  
Esélyegyenlősé
gi  referens
megléte

Humán
erőforrás,
pénzügyi
kihatással

Költségvetési
helyzettől függő

6



Harsány Község Esélyegyenlőségi Programja
2013

  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
dokumentumok
kal 

Az  intézkedés
tartalma 

Az
intézkedés
felelőse 

Az  intézkedés
megvalósításá
nak határideje 

Az  intézkedés
eredményességé
t  mérő
indikátor(ok) 

Az  intézkedés
megvalósításáh
oz  szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai) 

Az  intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Logopédus hiány
Településen  nincs
logopédus  és  gyógy
pedagógus

Gyermekek
esélyegyenlősége,
szolgáltatásokhoz
való hozzáférése

Esélyegyenlősé
gi terv

Logopédus,
gyógypedagógus
alkalmazása

Polgármester  
Dolgozók
megléte

Költségvetés,
pályázatok

Költségvetési
helyzettől függő

2
Étkeztetés
megoldása
szünetekben

Étkeztetés  hiánya
nyáron

Étkeztetés
megoldása egész év
folyamán

Önkormányzat
éves  terve,
költségvetése

Étkeztetés
megoldása

Polgármester 2015.12.31.
Étkeztetés
megléte

pályázatok  

III. A nők esélyegyenlősége 

1
Nemek  szerinti
adatgyűjtés

Nincs  pontos  adat  a
településen  élő
nőkről,
foglalkoztatottságukró
l

Nemekre  érzékeny
adatgyűjtés teljesül

Esélyegyenlősé
gi terv

A  kötelező
adatszolgáltatáso
k  áttekintése;
rövid-  és
középtávú  adat-
gyűjtési-  és
elemzési  terv
készítése;
meglévő  adatok
táblázatba
rendezése
rövidtávú feladat

Jegyző 2014.12.31.

Rövid-  és
középtávú
adatgyűjtési
tervek

Önkormányzat
humán
erőforrása

fenntartható

2
Gyermekes anyák
elhelyezkedési
problémái

Településünkön  nincs
bölcsőde, napközi

Bölcsőde megléte

Önkormányzat
éves  terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i  terv,
feladatellátási
terv

Bölcsőde
létrehozása

Polgármester 2015.12.31.
Bölcsőde
megléte

Költségvetés,
pályázatok

Költségvetési
helyzettől
függő,
pályazattól is
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  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
dokumentumok
kal 

Az  intézkedés
tartalma 

Az
intézkedés
felelőse 

Az  intézkedés
megvalósításá
nak határideje 

Az  intézkedés
eredményességé
t  mérő
indikátor(ok) 

Az  intézkedés
megvalósításáh
oz  szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai) 

Az  intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés

Nincs  önkormányzati
adatgyűjtés,  elemzés
az idősek teljes körére
vonatkozóan

Nyilvántartás
naprakész,
információ
gyűjtése,  adatok
elemzése

Önkormányzat
éves  terve,
költségvetése,
esélyegyenlőség
i  terv,
feladatellátási
terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Jegyző 2014.12.31. felmérés

Önkormányzat
és
intézményeine
k  humán
erőforrása

fenntartható

2
Programok
hiánya

Kevés  program  az
idős lakosság részére

Igény  felmérése,
majd  programok
szervezése

Esélyegyenlősé
gi  terv,
feladatellátási
terv

Rendszeres
időközönként
felmérés

Polgármester 2014.12.31.
Felmérés,
programok
bővülése

pályázatok,
támogatás

fenntartható

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Adatgyűjtés

Nincs  önkormányzati
adatgyűjtés, elemzés a
fogyatékkal  élő
emberekről

A fogyatékkal  élők
nyilvántartása

 
Rendszeres
időközönként
felmérés

Jegyző 2014.12.31. felmérés

Önkormányzat
és
intézményeine
k  humán
erőforrása

fenntartható

2

Info-
kommunikációs
akadálymentesíté
s

Az  info-
kommunikációs
akadálymentesítés
hiányzik

Fogyatékosok
hozzáférése  az
információkhoz

 
Rendszeres
időközönként
felmérés

Jegyző 2018.12.31. felmérés

önkormányzat
és
intézményeine
k  humán
erőforrása

fenntartható

7



3. Megvalósítás

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

Erősségek:
• Megye központ (Miskolc) közelsége
• Helyi foglakoztatási lehetőség (mezőgazdasági gépüzem, tehenészeti telep)
• Infrastrukturális ellátottság (optikai kábel)
• Földrajzi környezet, a település fekvése, pihenési lehetőségek (horgásztó, kalandpark)

Gyengeségek:
• Alacsony születésszám
• Oktatási szempontból Miskolc közelsége
• Helyi munkahely hiánya (az alacsonyabb iskolai végzettségűeknek)

Monitoring és visszacsatolás

Harsány Esélyegyenlőségi Programjának monitoring vizsgálata az alábbiak szerint történik: 

Az intézmények az éves beszámolóikban értékelik az esélyegyenlőségi program megvalósítását. 
Felelős: Intézményvezetők 
Határidő: minden év december 30. 



A Képviselő Testület az intézményi beszámolók alapján éves értékelést készít, melyben meghatározza
a fejlesztendő területeket, az eddig eredményeket, a beavatkozások hatékonyságát, az új problémákat
beazonosítja,  amelyre  megoldási  javaslatot  készít,  valamint  ellenőrzi  a  Program  végrehajtásában
feltüntetett határidők betartását és a végrehajtás teljeskörűségét. 
Felelős: Jegyző 
Határidő: minden év december 30. 

Az  értékelést  minden  érintett  intézmény  megkapja,  melyek  fejlesztési  területeit  éves  tervezésénél
figyelembe veszi. 
Felelős: Jegyző és Intézményvezetők 
Határidő: minden év december 30. 

Nyilvánosság

A  program  elfogadását  követően,  a  véleménynyilvánítás  lehetőségének  biztosítása  érdekében
nyilvános  fórumot  hívunk  össze,  amelyre  a  szülők,  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  képviselői,
valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az
Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv nyilvánosságra hozatala. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására 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.

Az éves monitoring vizsgálatok eredményeit  nyilvánosságra  hozzuk,  természetesen csak aggregált
adatokat  és  információkat  közölve,  a  személyes  adatok  védelmének  biztosítása  mellett.  Az
eredményekre  felhívjuk  a  figyelmet  az  önkormányzat  különböző  rendezvényein,  beépítjük
kiadványainkba,  a  tolerancia,  a  befogadás,  a  hátrányos  helyzetűek  támogatásának  fontosságát
igyekszünk  megértetni  a  lakossággal,  a  támogató  szakmai  és  társadalmi  környezet  kialakítása
érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az  esélyegyenlőséggel  összefüggő  feladatokért  az  alábbi  személyek,  illetve  csoportok  az  itt
meghatározott körben felelősek.
A Program végrehajtásáért az önkormányzatok részéről a jegyző felel. Az ő feladata és felelőssége: 

• Biztosítania kell, hogy a település minden lakója, de főként az
intézmények, szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára
elérhető  legyen  az  Esélyegyenlőségi  Program,  illetve,  hogy  az
önkormányzat  döntéshozói,  tisztségviselői  és  a  településen  működő
közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.

• Biztosítania  kell,  hogy  az  önkormányzat,  illetve  az  egyes
intézmények vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és
segítséget az intézkedési terv végrehajtásához. 

• Az egyenlő bánásmód elvét  sértő esetekben meg kell  tennie  a
szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a  jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni. 

Az  Esélyegyenlőségi  Program  megvalósításának  irányításáért  az  önkormányzat  részéről  a
polgármester felel. Az ő feladata és felelőssége: 

• A Program megvalósításának koordinálása, 
• a végrehajtás nyomon követése, 
• az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása, 
• a szükséges esélyegyenlőségi munkacsoportok összehívása és működtetése. 



A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő intézmények vezetői: 
• felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre

vonatkozó  jogi  előírásokat,  biztosítsák  a  diszkriminációmentességet,  a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel  kapcsolatos  ismereteiket  bővítő  képzésen,  egyéb
programon részt vegyenek. 

• Felelősségük  továbbá,  hogy  ismerjék  az  Esélyegyenlőségi  Programban
foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában. 

• Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt. 
• Az  intézmények  vezetői  intézményi  akciótervben  gondoskodjanak  az

Esélyegyenlőségi  Programban  foglaltaknak  az  intézményükben  történő
maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden,  az  önkormányzattal  és  annak  intézményeivel  szerződéses  viszonyban  álló,  számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe.

Érvényesülés, módosítás

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








