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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 

rendeletrendelkezéseivel, Mezőkövesd Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése 

során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem 

állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

A majd 17 ezer fős Mezőkövesd Budapesttől 130 km-re a Bükk-hegység déli lábánál terül el. 

Mind közúton (M3 autópálya), mind vasúton egyszerűen elérhető a kistérség gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális és turisztikai központja. 

Centrális fekvésének köszönhetően könnyen megközelíthető innen több nemzeti park, történelmi 

emlékhely és világörökségi helyszín. A turistabarát városvezetésnek köszönhetően folyamatosan 

fejlődik, virágzik a város. Számos épület és közterület újult meg az elmúlt időszakban köztük a 

Matyó Múzeum, a Városi Galéria, a Közösségi Ház, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a Szent 

László tér, a Kavicsos Tó Szabadidőpark, a Sportcsarnok és a Sportpálya. 

A matyó népművészet 2012 decembere óta része az UNESCO Szellemi Világörökségének, illeve 

hungarikum is egyben, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt és üdülőterületét pedig hivatalosan 

gyógyhellyé nyilvánították 2013-ban. 

Régészeti emlékek azt mutatják, hogy Mezőkövesd már a népvándorlás korában lakott település 

volt és feltételezhető, hogy a honfoglaló magyarság is megtelepedett ezen a helyen.  

Keletkezésének idejét nem ismerjük, de az egri káptalan dézsmaszedője 1275-ben lakatlan 

faluként tünteti fel, ami azt mutatja, hogy nem sokkal korábban még dézsmálható lakott település 

volt. 

Egy 1323-as oklevél úgy említi, mint a diósgyőri királynéi uradalom tartozékát, s kisebb 

hányódtatás mellett a középkorában végig a diósgyőri várbirtok legnyugatibb települése volt. Az 

Anjouk uralkodása idején sokat fejlődhetett, mert a 15. században már rendszeresen 

mezővárosként említik. 

                                                           
1  Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Mátyás király 1464-ben pecsétet adott a városnak, majd kiváltságlevelét 1472-ben megerősítette, 

s mivel a város sokat szenvedett a huszita háborúktól, minden adófizetés alól mentesítette, csupán 

évente 200 aranyforintot tartoztak fizetni a diósgyőri várnagynak. A város kiváltságait II. Ulászló 

és II. Lajos is megerősítették, sőt ez utóbbi engedélyezte a Cserépvár körüli erdőkben a 

fakitermelést is.  

A Mohács utáni időszak igen sok viszontagságot hozott a városra. Már 1544 után hódolt területté 

vált, de elpusztult 1552-ben is, az 1596-os mezőkeresztesi csata után pedig évekig lakatlan volt. 

A lakosság egy része ugyan visszatelepült, de a hódoltság végéig gyéren lakott volt, így a 18. 

század elején kisebb idegen telepítés is történt. A török kiűzése után Kövesd ismét kincstári birtok 

lett, s megtartva mezővárosi rangját, lakói úrbéres jobbágyok lettek. 

A város vezetése a mezővárosi kollektíva nevében 1784-ben szerződést kötött a kincstárral, 

melynek értelmében évi 5539 forinttal földesúri szolgáltatásait megváltotta. Ekkor az itt élők 

többsége legalább fél telekkel rendelkező gazda volt, s a Mária Terézia-féle úrbérrendezés 

kimutatásai szerint a település határa igen termékeny volt. Az 1848-as jobbágyfelszabadítást 

Mezőkövesd úgy élte meg, hogy 100 holdon felüli magánbirtok a község határában nem volt, 

csupán a községnek és a közbirtokosságnak volt néhány száz hold legelője. 

A 19. század végén jó vásárlóerővel rendelkező parasztgazdaságok voltak a községben, az 1860-

as évektől vasúti fővonal érintette, amely megkönnyítette a szállítást és bekapcsolódhatott a 

kapitalista gazdasági rendszerbe. 1870-ben a községnek 9324 lakója volt, a falu határa pedig 

16.748 kh. Ez 5 fős családokkal számolva mintegy 1600 családnak felelt meg. Ez elvileg azt 

jelentette, hogy minden családnak (városi tisztviselőket, értelmiséget, iparosokat, kereskedőket is 

ide számítva), 10 hold föld jutott. Ez viszont vonzotta a betelepülőket.  

Mezőkövesd népessége 50 év alatt megduplázódott és 1920-ban 18.705 fő volt. 

A betelepülők földeket is vásároltak, ami rontott a birtokarányt, de rontotta ezt a magyar paraszti 

örökösödési rend is, amely generációkként osztotta a földtulajdont, mind kisebb és kisebb 

földterületre szorítva ezzel a termelőket. Mezőkövesd minden fejlődés ellenére megmaradt 

paraszti településnek, ráadásul szinte egyoldalú hagyományos szemtermelést folytatott. 

A paraszti lakosság közel 75%-a nem rendelkezett annyi földterülettel, amennyi megélhetéséhez 

szükséges lett volna. Mivel pedig a település határában nem volt olyan nagybirtok, amely 

mezőgazdasági munkásokat állandóan tudott volna foglalkoztatni, így alakult ki főleg fiatalokból 

a summások több ezres tömege, akik kora tavasztól késő őszig, alföldi gazdaságokban keresték 

kenyerüket. 

 

       

 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 16 644

2013 16 502 99,1%

2014 16 394 99,3%

2015 16 310 99,5%

2016 16 183 99,2%

2017 16 484 101,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adatok

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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A lakónépesség az állandó lakosok és a településen ideiglenes lakcímmel rendelkezők számát 

jelenti, csökkentve azon állandó lakosok számával, akiknek más településen van ideiglenes 

lakcímük (tartózkodási helyük). Statisztikailag a lakónépesség száma mutatja valójában, hogy a 

településen a szolgáltatásokat milyen népességszám figyelembe vételével kell megszervezni, 

milyen népességszám ellátásáról kell gondoskodni.  

Az 1. sz. táblázat adataiból látható, hogy a lakónépesség 2012-2016 között folyamatosan  

csökkent, ám 2017-ben a lakosságszám erőteljes emelkedést mutat. 

 

 

 

   

 

Az állandó lakosok számának évenkénti alakulására következtethetünk a lakónépesség 

változásából is. Míg az állandó lakosok száma 2011-ben  16538   fő volt, addig – mint a fenti 

táblázat is mutatja – 2016-ban  16504   főre csökkent.  A 2. számú táblázatban az állandó lakosok 

számát nemek és korcsoportok szerint taglaltuk. Fontos mutatószámok ezek az esélyegyenlőség 

különböző célcsoportjai nagyságrendjének, ezáltal a célcsoportokhoz kapcsolódó feladatok 

ellátása mennyiségének meghatározásában. Pozitív mutató, hogy a munkaképes korú lakosság 

többségben van az ellátást, gondoskodást igénylő lakosságszámhoz képest.  

 

 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)
Férfiak Nők

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 7 892 8 612 16 504 47,82% 52,18%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 252 229 481 1,53% 1,39%

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 1 137 1 072 2 209 6,89% 6,50%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 246 222 468 1,49% 1,35%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 4 781 4 546 9 327 28,97% 27,54%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 594 711 1 305 3,60% 4,31%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 1 134 2 061 3 195 6,87% 12,49%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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A 15-17 éves gyermekek száma 2001 és 2011 között sajnálatos módon csökkent, ám a 

lakónépesség száma 2016 és 2017 között jelentősen emelkedett, ez mindenképpen bíztató 

tendencia. 

 

 

Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 206 168 -38

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 250 181 -69

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 258 199 -59

Összesen 714 548 -166

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

2012 3 025 2 177 138,95%

2013 3 044 2 167 140,47%

2014 3 095 2 167 142,82%

2015 3 155 2 196 143,67%

2016 3 195 2 209 144,64%

2017 3 341 2 196 152,14%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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A lakosságszám alakulásának elemzésekor további két mutatószámot elemzünk: a belföldi 

vándorlási és a természetes szaporodási mutatót. 

 

 

 

 

 

 

A 4. számú táblázatban az állandó jellegű oda-illetve elvándorlás adatai a település vonzerejét 

mutatják. Ha az egyenleg pozitív, akkor az ideköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás a 

jellemző. 

2012 és 2013 között láthatóan erőteljesen csökkent az állandó jellegű odavándorlás mutatója, 

ám ezzel egy időben az elvándorlási mutató is csökken. A 2013-as évtől kezdődően az 

odavándorlások száma erőteljesen emelkedő tendenciát mutat. Az elvándorlások mutatója 

szintén nő, ám az odavándorlások száma – ha csekély mértékben is - de nagyobb.   
 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2012 257 242 15 -2,6

2013 216 204 12 -2,6

2014 236 240 -4 -1,15

2015 286 243 43 -2,96

2016 287 286 1 -4,24

2017 n.a n.a. #ÉRTÉK! n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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Megállapíthatjuk, hogy a természetes szaporodási mutató csökkenést mutat az elmúlt 5 év 

vonatkozásában. A 2014-es évben kiugrást mutat a halálozások száma, ami azonban a többi évben 

csökken. Ezzel egy időben az élve születések száma is emelkedik, így lassan javuló tendenciát 

figyelhetünk meg 2014 és 2017 között, azonban a 2017-es évben sajnos ismét csökkent a 

születések száma. 

 

1870-től egészen a második világháborúig népszámlálási adatok tanúsága szerint dinamikusan 

nőtt a lakosságszám. Míg 1870-ben 9.324 főt számoltak össze, addig az 1941-es népszámlálásnál 

Mezőkövesden 20.988 személyt írtak össze. Ez volt a legnagyobb népessége a településnek. Az 

ezt követő népszámlálásoknál lassú csökkenés figyelhető meg. A Magyarországon jellemző 

népességcsökkenő tendencia a rendszerváltást követő két évtizedben Mezőkövesd városára is 

jellemző volt. 2001-ben 18.080 lakosa volt, 2010-ben már csak 16.607 fő. Ilyen lélekszámú 

településnél a 8-10%-os mozgás még nem tragikus. 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

2012 142 259 -117

2013 129 241 -112

2014 159 251 -92

2015 154 238 -84

2016 147 237 -90

2017 121 207 -86

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Az utóbbi évtizedekben a településen a születések száma rendre elmaradt a halálozásokétól, s a 

jellemzően negatív vándorlási különbözet is hozzájárult a lassú népességvesztéshez. A születések 

száma magasabb a segélyre szoruló, hátrányos helyzetű, iskolázatlan családok körében. 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint a lakosságból 804 fő tartozott valamilyen nemzetiséghez: 

a legnagyobb nemzetiség a roma 661 fő, mellettük élnek itt németek (87 fő), lengyelek (14 fő), 

szlovákok (11 fő), oroszok (6 fő), örmények (5 fő), ukránok (5 fő) és románok (15 fő) is.  

 

Mezőkövesd arculatában, szerkezetében és építészetében a mezőgazdasági, a fejlett ipari, 

valamint a kulturális-turisztikai jegyek egyaránt tükröződnek. 

A Zsóry Fürdő gyógyvize, a gazdag matyó népművészeti kincs és a mozgalmas kulturális élet 

méltán tette ismertté településünket hazánkban, Európában és szerte a világon. Elődeink és a ma 

itt élők vallásos lelkületét hirdetik a város templomai, őseink iránt érzett tiszteletünk jele a 

múzeumok, gyűjtemények gazdag tárháza. 

A turistabarát városvezetésnek köszönhetően folyamatosan fejlődik, virágzik a város gazdasági 

és turisztikai szempontból egyaránt.  

Mezőkövesd a múltja mellett jelene, jövője okán is méltán lehet büszke, bizakodó. Az autópálya 

és a vasútvonal közelsége gazdaság-földrajzi értelemben is előnyös helyzetbe hozza városunkat, 

amelyet az utóbbi években megpróbáltunk és a jövőben is törekszünk kihasználni. Olyan európai 

kisvárost építünk, amely nyugodt, rendezett, tiszta, továbbra is fejlődik és ahová vendégként 

ellátogatni, fiatalként pedig hazatérni, családot alapítani is érdemes.  

 

Közszolgáltatások: 
 

Oktatás-nevelés: 

 

A város köznevelési feladataiban az alábbi fenntartók és intézmények vesznek részt: 

 

1. Óvoda: 

 

Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde (Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott 

intézmény) 

 

2. Alapfokú oktatás: 

 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mezőkövesdi Tankerületi 

Központ által fenntartott intézmény) 

 

Szent István Katolikus Általános Iskola (Egri Főegyházmegye által fenntartott 

intézmény) 

 
3. Középfokú oktatás: 

 

MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma (Miskolci Szakképzési Centrum által fenntartott intézmény) 
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Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola (Egri Főegyházmegye által 

fenntartott intézmény) 

 

Egészségügyi ellátás: 

 

1. Háziorvosi szolgálat 

 

Az alapellátásban jelenleg:  

 

- 7 területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt háziorvos  

- 4 területi ellátási kötelezettség nélkül dolgozó háziorvos,  

- 3 területi ellátással rendelkező gyermek háziorvos dolgozik.  

 

A háziorvosok mindegyike vállalkozó háziorvos, akikkel Önkormányzatunk feladat-

ellátási szerződést kötött (kivéve a területi ellátási kötelezettség nélküli orvos).  

Az egészségügyi alapellátáshoz tartozik a fogorvosi ellátás is, amelyet szintén feladat-

ellátási szerződés alapján, 4 vállalkozó fogorvos lát el. 

 

2. Járóbeteg szakellátás 

 

Városi Önkormányzat Rendelőintézete (Mezőkövesd Város Önkormányzata által 

fenntartott intézmény) 

 

3. Fekvőbeteg szakellátás 

 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (Eger)  

         – Ápolási osztály (Mezőkövesd)  

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi 

Rehabilitációs Központja 

 

 

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv: 

 

Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 

 

Közigazgatás: 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatala 

 

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Szociális ellátás: 

 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 

 

Mezőkövesdi Városgondnokság 

 

Kultúra, művelődés: 

 

 Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. (Mezőkövesd Város Önkormányzata 

által fenntartott intézmény) 

 

 

 Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. (Mezőkövesd Város Önkormányzata által 

fenntartott intézmény) 

 

 

 

Értékeink, küldetésünk 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és szervei döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az 

esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező 

feladatok ellátásán túl a város nem önkormányzati fenntartású intézményeivel, hivatalaival, civil 

szerveződéseivel, egyházaival közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik 

érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén. 

Mezőkövesd büszke arra, hogy története folyamán mindvégig olyan polgárok lakták, akik 

befogadó szellemiségükkel, egymás iránt kölcsönös tiszteletükkel és türelmükkel, kitartó 

munkájukkal és példás összefogásukkal megteremtették egy emberi, élhető, pezsgő szellemi és 

kulturális hagyományokkal és élettel rendelkező, a gazdasági jólét potenciálját magában hordozó 

város lehetőségét. A különböző nemzetiségek, vallások, generációk mindig békében éltek egymás 

mellett, egymás értékeinek elismerésével, közös teljesítményükkel hozták létre a mai virágzó 

várost. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a továbbiakban is biztosítani kívánja minden polgára 

számára, tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, nemre vagy életkorra, az egyenlő bánásmódhoz 

és az esélyegyenlőséghez való jogot. A szolidaritás, az igazságos esélyteremtés olyan értékek, 

amelyek garantálása minden kecskeméti polgár számára az önkormányzat alapvető célkitűzése. 

Az önkormányzat az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 

a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékkal élők 

helyzetére, igényeire, fontos küldetéseként fogalmazva meg az említett célcsoportok 

életkörülményeinek javítását és esélyegyenlőségének biztosítását. 

 
Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
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• a diszkriminációmentességet,  

• szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.  

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

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

HEP IT tartalmazza. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv célja 
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 

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

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

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 

 

A szociális területet lefedő, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban Szt.) és A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény több jelentős változáson ment keresztül. 

 

Először 2014. január 1-től történt nagyobb változás. A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013. 

(VI. 13.) Kormányrendelet módosította a fenti jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 
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az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási 

formaként megszűnt és önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint 

a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig meg kellett alkotnia az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től újra jelentős 

mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen 

elválasztásra kerülnek.  

A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.  

 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek 

az ellátások a következőek: 

- aktív korúak ellátásai 

- időskorúak járadéka 

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj) 

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága 

 

A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben 

is a járási hivatalok állapították meg. 

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntöttek. Az önkormányzatok 

által nyújtott támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági 

feltételeit, típusait az önkormányzatok határozták meg. 

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben  - törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség 

erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület - törvényi 

felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez 

kötheti. 

 

Az alábbiakban felsorolt önkormányzati rendeletek segítik az esélyegyenlőség szempontjából 

kiemelt célcsoportok (mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal 

élők) azonos feltételekhez jutását. Különösen szociális, lakhatás és egészségügyi területen 

lényeges a szabályozás. 

 

A rendeletek részletes kifejtése - az esélyegyenlőségi célcsoportok vonatkozásában - a HEP 

kapcsolódó részeiben található. 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő rendeletei, 

stratégiái, szerződései és együttműködési és feladatellátási megállapodásai: 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 24/2014. (XII. 18.) rendelete az oktatási –nevelési 

intézményeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 6/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzati fenntartású 

nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíjakról 
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- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 1/2001. (I. 18.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati 

szociális ösztöndíjról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 15/2015. (VIII. 27.) rendelete a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 14/2015. (VIII. 27.) rendelete a lakáscélú 

támogatásokról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 4/2017. (II. 23.) rendelete a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjairól  

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 4/2015. (II. 26.) rendelete a szociális igazgatásról és 

ellátásokról  

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 23/2014. (XII. 18.) rendelete a szociális étkeztetés 

intézményi térítési díjainak megállapításáról 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2016. (XII. 16.) rendelete az egészségügyi 

alapellátási körzetek megállapításáról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 26/2008. (X. 30.) rendelete a mezőkövesdi 

egészségügyi alapellátás (házi orvos, házi gyermek-orvos és fogorvos) hosszú távú 

biztosításáról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 16/2013. (VI. 27.) rendelete a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 6/2011. (II. 23.) rendelete a közterületen történő 

szeszesital fogyasztás és dohányzás rendjéről 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 3/2017. (II. 23.) rendelete a önkormányzat 

tulajdonában lévő önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és 

a lakbérek mértékének megállapításáról 

 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának 11/2015. (IV. 30.) rendelete a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

- Mezőkövesdi Településfejlesztési Stratégia 

- Mezőkövesd Város Sportrendelete 

- Integrált Városfejlesztési Stratégia 

- Mezőkövesd Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Terve 

- Mezőkövesd Város Közművelődési koncepciója 

- Mezőkövesd Város Önkormányzata mindenkori Költségvetési rendelete 

-  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza feladatellátási szerződés 
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- Együttműködési megállapodások, valamint támogatási szerződések a Mezőkövesdi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetével és a város civil 

szervezeteivel. 

 

Az önkormányzat a szociális alapellátás és szakosított ellátás széles körét biztosítja. Az elmúlt 

időszakban valamennyi törvénymódosítást rendeleti úton szabályoztuk oly módon, hogy 

folyamatosan felülvizsgáltuk az e tárgyban készített rendeleteket. A szociális ellátási rendszer 

további működését elsősorban a gyakorlatban mutatkozó igények, valamint az önkormányzat 

pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével oldotta meg.  

 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása, a nemzetközi egyezményekben, így különösen az 

ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Egyezségokmányában, továbbá az 

Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre juttatása érdekében, a társadalmi 

szolidaritás alapján, valamint a jövő nemzedékért és a szociális segítségre szorulókért érzett 

felelősségtől vezérelve az Országgyűlés megalkotta az 1993. évi III. törvényt a szociális 

ellátásokról. E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  

A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük 

terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az 

egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt 

felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.  

Az önkormányzat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

figyelembevételével megalkotta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendeletét.  

 

Mindenkor kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk az idős, beteg és rászoruló lakosokra, 

valamint a gyermekekre és a felsőfokú tanulmányaikat végző diákokra, ezáltal szélesítve a 

szociális hálót. Fontosnak tartjuk, hogy minél több mezőkövesdi fiatal szülővárosában 

telepedjen le, ezért városunkban lehetőség van az első lakáshoz jutó fiatalok támogatására is. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az esélyegyenlőség, a szolidaritás, az igazságos esélyteremtés olyan egyetemes értékek, amelyek 

megjelenésére Mezőkövesd Város Önkormányzata azokban a stratégiai dokumentumaiban, 

koncepcióiban, programjaiban és cselekvési terveiben is törekszik, amelyek vagy az 

önkormányzat átfogó, vagy egy-egy szektorra vonatkozó konkrét jövőbeli terveit, célkitűzéseit 

határozzák meg. Az esélyegyenlőség ily módon horizontális értékként és követelményként jelenik 

meg az önkormányzat stratégiai dokumentumaiban, ami biztosítja azt, hogy a város közép- és 

hosszú távú fejlődését meghatározó elképzelésekben hangsúlyos elemként jelenjen meg ez a 

szemléletmód. 
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében a jegyző által elkészített, 

a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig benyújtja a 

képviselő-testületnek, amit a képviselő-testület határozattal fogad el.  

Mezőkövesd Város Önkormányzata az adott évi költségvetésére vonatkozó intézkedéseit mindig 

oly módon határozza meg, hogy kiemelt figyelmet fordítson az esélyegyenlőség biztosítására a 

finanszírozás tekintetében is. Ezt támasztja alá, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának a 

költségvetésről szóló rendeleteiben a nevesített előirányzatok között megjelennek az idősügyi 

feladatok, a közfoglalkoztatási feladatok támogatása, valamint több szociális jellegű feladat (pl. 

rászoruló családok) támogatása is.  

Az elmúlt évek sikeres pályázatai is mutatják, mennyire fontos Mezőkövesd Városának a 

különböző esélyegyenlőségi célcsoportok felmerülő problémáinak megoldása. 

2013-ban benyújtott pályázatok: 

 

2014-ben benyújtott pályázatok 

 

 

 

Sorsz A pályázat tárgya Hová lett beadva
Szükséges saját 

forrás összege
Támogatási igény

Bekerülési bruttó 

ktg.
Elnyert összeg Beadás időpontja

Össz.: 136 559 073 Ft 785 501 416 Ft 922 060 489 Ft 186 403 830 Ft

1
Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi V. 

sz. Tagóvoda
KEOP-5.5.0/A/12 8 382 000 Ft 47 498 000 Ft 55 880 000 Ft 42 721 729 Ft 2013.02.11

2
Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi VI. 

sz. Tagóvodában
KEOP-5.5.0/A/12 10 763 250 Ft 60 991 750 Ft 71 755 000 Ft 51 691 120 Ft 2013.02.11

3
Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

Bárdos Lajos Tagiskolában
KEOP-5.5.0/A/12 28 194 000 Ft 159 766 000 Ft 187 960 000 Ft 0 Ft 2013.02.11

4
Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

Mező Ferenc Tagiskolában
KEOP-5.5.0/A/12 18 097 500 Ft 102 552 500 Ft 120 650 000 Ft 91 990 981 Ft 2013.02.11

5
Széchenyi István Katolikus Szakképző 

Iskolaenergetikai korszerűsítése
KEOP-5.5.0/A/12 21 730 335 Ft 123 138 565 Ft 144 868 900 Ft

0 (visszamondtuk a 

123.138.565 Ft-ot 

mert nyert az iskola 

100%-os pályázata 

is)

2013.02.13

6
Mezőkövesd Város közvilágításának 

rekonstrukciója
KEOP-5.5.0/A/12 44 391 988 Ft 251 554 601 Ft 295 946 589 Ft 0 Ft 2013.02.14

7 Lelátó építési pályázat BM 5 000 000 Ft 20 000 000 Ft 25 000 000 Ft 0 Ft 2012.04.26

8
Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése 

Mezőkövesden
ÁROP-1.A.6-2013 0 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 0 Ft 2013.07.10

Sorsz A pályázat tárgya Hová lett beadva
Szükséges saját 

forrás összege
Támogatási igény

Bekerülési bruttó 

ktg.
Elnyert összeg Beadás időpontja

Össz.: 6 555 687 Ft 403 590 625 Ft 410 146 312 Ft 331 827 103 Ft

1
Sportudvar létrehozása a mezőkövesdi Mező 

Ferenc Tagiskolában
BM 6 555 687 Ft 20 000 000 Ft 26 555 687 Ft 0 Ft 2014.02.12

2 Térfigyelő rendszer bővítése BM 0 Ft 25 016 422 Ft 25 016 422 Ft 0 Ft 2014.04.23

3
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

Mezőkövesden
KEOP-4.10.0/N/14 0 Ft 49 999 763 Ft 49 999 763 Ft 45 251 603 Ft 2014.08.30

4 Közvilágítás fejlesztés Mezőkövesden KEOP-2014-5.5.0/K 0 Ft 286 575 500 Ft 286 575 500 Ft 286 575 500 Ft 2014.10.07

5

Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása Mezőkövesd Város 

Önkormányzatánál

ÁROP-1.A.3-2014 0 Ft 21 998 940 Ft 21 998 940 Ft 0 Ft 2014.10.30

6

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi V. 

sz. Tagóvoda - BM Önerő pályázat saját forrás 

kiegészítésre

BM 0 Ft 4 146 521 Ft 4 146 521 Ft 4 146 521 Ft 2014.04.09

7

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi VI. 

sz. Tagóvodában - BM Önerő pályázat saját 

forrás kiegészítésre

BM 0 Ft 5 017 079 Ft 5 017 079 Ft 5 017 079 Ft 2014.04.09

8

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

Mező Ferenc Tagiskolában - BM Önerő 

pályázat saját forrás kiegészítésre

BM 0 Ft 8 928 536 Ft 8 928 536 Ft 8 928 536 Ft 2014.04.09

9

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi V. 

sz. Tagóvoda - EU Önerő pályázat saját forrás 

kiegészítésre

EMIR Rendszeren 

keresztül
0 Ft 9 121 962 Ft 9 121 962 Ft 9 121 962 Ft 2014.09.08

10

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi VI. 

sz. Tagóvodában - EU Önerő pályázat saját 

forrás kiegészítésre

EMIR Rendszeren 

keresztül
0 Ft 7 539 129 Ft 7 539 129 Ft 7 539 129 Ft 2014.09.08

11

Épületenergetikai fejlesztés a mezőkövesdi 

Mező Ferenc Tagiskolában - EU Önerő pályázat 

saját forrás kiegészítésre

EMIR Rendszeren 

keresztül
0 Ft 16 233 702 Ft 16 233 702 Ft 16 233 702 Ft 2014.09.08
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2015-ben benyújtott pályázatok 

 

 

2016-ban benyújtott pályázatok

 

Sorsz A pályázat tárgya Hová lett beadva
Szükséges saját 

forrás összege
Támogatási igény

Bekerülési bruttó 

ktg.
Elnyert összeg Beadás időpontja

Össz.: 15 509 211 Ft 34 544 918 Ft 50 054 129 Ft 0 Ft

1
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatása (Konyha pályázat 2015)
MÁK 6 514 974 Ft 19 544 918 Ft 26 059 892 Ft 0 Ft 2015.05.27

2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása (Mindszenty út 

felújítása)

MÁK 8 994 237 Ft 15 000 000 Ft 23 994 237 Ft 0 Ft 2015.06.02

Sorsz A pályázat tárgya Azonosító
Szükséges saját 

forrás összege
Támogatási igény

Bekerülési bruttó 

ktg.
Elnyert összeg

Benyújtás 

időpontja

Össz.: 73 908 158 Ft 4 862 621 340 Ft 4 936 529 498 Ft 3 784 057 131 Ft

1 Zsóry gyógy- és egészségpark fejlesztése GINOP-7.1.3-15-2016-00017 62 334 363 Ft 936 946 600 Ft 999 280 963 Ft 918 507 985 Ft 2016.03.17

2

Mezőkövesd - Bükkzsérc kerékpárút kialakítása 

és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés 

fejlesztése

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 0 Ft 626 826 589 Ft 626 826 589 Ft 626 826 589 Ft 2016.03.31

3
Mezőkövesd és Tiszadorogma települések 

belterületi vízrendezése
TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00065 0 Ft 301 057 356 Ft 301 057 356 Ft 0 Ft 2016.04.18

4
Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések 

a Dél-Borsodi térségben
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 0 Ft 137 820 360 Ft 137 820 360 Ft 137 820 360 Ft 2016.04.26

5 Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010 0 Ft 315 512 788 Ft 315 512 788 Ft 315 512 788 Ft 2016.04.27

6 Új orvosi rendelő építése Mezőkövesden TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00024 0 Ft 40 136 089 Ft 40 136 089 Ft 40 136 089 Ft 2016.05.05

7
A Mezőkövesdi Rendelőintézet területén lévő 

lapostetős épület felújítása
TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00025 0 Ft 56 749 466 Ft 56 749 466 Ft 0 Ft 2016.05.05

8

A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével 

Mezőkövesden

TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00057 0 Ft 124 400 725 Ft 124 400 725 Ft 2016.05.23

9
Ipari park fejlesztése és új iparterületek 

kialakítása Mezőkövesden
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 0 Ft 1 340 000 000 Ft 1 340 000 000 Ft 1 340 000 000 Ft 2016.05.30

10

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását 

szolgáló önkormányzati intézmények 

fejlesztése, felújítása támogatására (Idősek 

otthona)

hazai forrás (MÁK, ebr42) 4 983 395 Ft 14 950 181 Ft 19 933 576 Ft 0 Ft 2016.06.01

11
Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására  (Dohány út)
hazai forrás (MÁK, ebr42) 6 590 400 Ft 12 239 313 Ft 18 829 713 Ft 0 Ft 2016.06.01

12

Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása 

Mezőkövesden a közintézmények 

villamosenergia-igényeinek kiszolgálásához

TOP-3.2.2.-15-BO1-2016-00004 0 Ft 254 675 636 Ft 254 675 636 Ft 2016.06.28

13

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Mezőkövesden, Mezőcsáton, 

Bükkábrányban, Sályon és Kácson

TOP-3.2.1.-15-BO1-2016-00030 0 Ft 183 502 917 Ft 183 502 917 Ft 0 Ft 2016. 6. 28.

14
Sportos és kulturális pezsgés Mezőkövesden, a 

Matyó fővárosban
TOP-7.1.1-16-2016-00010 0 Ft 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft 37 450 000 Ft 2016. 6. 17.

15
Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése, 

kialakítása Mezőkövesden
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00005 0 Ft 342 803 320 Ft 342 803 320 Ft 342 803 320 Ft 2016. 9. 30.

16
Köznevelés eredményességének fejlesztése 

Mezőkövesden és környékén
EFOP-3.3.2-16-2016-00301 0 Ft 25 000 000 Ft 25 000 000 Ft 25 000 000 Ft 2016. 11. 29.
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2017-ben benyújtott pályázatok 

 

 

„A helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben” címmel a 

kollégium épületében található központi konyha felújítására, 1500 adag elkészítésének 

alkalmassá tételére és egy helyi termékbolt kialakítására nyújtottunk be sikeres pályázatot, az 

így elnyert támogatás összege 137.820.360 Ft volt. A beruházást sikeresen megvalósítottuk. A 

projekt másik elemeként a Szent László tér 19. szám alatti ingatlan földszintjén egy helyi 

termékeket árusító boltot alakítottunk ki.  

 

Az Uniós támogatásból megvalósult projekt mellett a Magyarország Kormánya által biztosított 

forrásokból létrejövő fejlesztések révén is sikerült városunk fejlődését elősegíteni. Ezek közül 

kiemelkedik a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő területén létesített nagyszabású, országos szinten 

is egyedülálló csúszdapark, melynek kivitelezését a Kormány 600.000.000 Ft-tal támogatta. A 

fejlesztés célja, hogy tovább növelje a fürdő versenyképességét, vonzerejét, illetve bővítse 

szolgáltatási palettáját. Az attrakció egyediségét bizonyítja, hogy a központi elem egy 21,3 

méter magas indítótorony, melyről három különböző magasságban indul az öt csúszda, melyből 

egy négypályás versenycsúszda időmérő berendezéssel és eredményjelzővel van ellátva.  

 

Ezen felül Magyarország Kormánya 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatával városunknak 

700.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott, amit útfelújításra és fürdőfejlesztésre 

Sorsz A pályázat tárgya Azonosító
Szükséges saját 

forrás összege
Támogatási igény

Bekerülési bruttó 

ktg.
Elnyert összeg

Benyújtás 

időpontja

Össz.: 8 730 825 Ft 958 377 931 Ft 967 108 756 Ft 551 169 174 Ft

1
Mezőkövesd Város Önkormányzata ASP 

központhoz történő csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00916 0 Ft 8 999 990 Ft 8 999 990 Ft 8 999 990 Ft 2017.03.10

2
Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban 

és térségében
EFOP-3.9.2-16-2017-00055 0 Ft 104 570 740 Ft 104 570 740 Ft 104 570 740 Ft 2017.03.16

3
Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és 

térségében
EFOP-1.5.3-16-2017-00094 0 Ft 78 639 220 Ft 78 639 220 Ft 78 639 220 Ft 2017.04.01

4
Mezőkövesd Városi Könyvtárának 

infrastrukturális fejlesztése
EFOP-4.1.8-16-2017-00074 0 Ft 15 231 819 Ft 15 231 819 Ft 15 231 819 Ft 2017.04.13

5 Művelődési ház fejlesztése Mezőkövesden EFOP-4.1.7-16-2017-00186 0 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 2017.04.28

6 Júlia út felújítása hazai forrás 8 730 825 Ft 16 214 388 Ft 24 945 213 Ft 16 214 388 Ft 2017.05.02

7
Matyó Meseház NépmesePont kialakítása 

Mezőkövesden
EFOP-3.3.4-17-2017-00019 0 Ft 80 000 000 Ft 80 000 000 Ft 2017.05.03

8
Az egész életen át tartó hozzáférés biztosítása 

Mezőkövesden, Emődön és Tiszatartjánban
EFOP-3.7.3-16-2017-00224 0 Ft 24 460 761 Ft 24 460 761 Ft 24 460 761 Ft 2017.05.15

9
Ipari park fejlesztése és új iparterületek 

kialakítása Mezőkövesden 2. ütem
TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00008 0 Ft 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft 200 000 000 Ft 2017.07.31

10
Belterületi vízrendezés Mezőkövesd dél-nyugati 

városrészén II. ütem
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00041 0 Ft 144 110 051 Ft 144 110 051 Ft 2017.07.31

11
Tiszadorogma település és Mezőkövesd I. ütem 

belterületi vízrendezése
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00035 0 Ft 83 052 256 Ft 83 052 256 Ft 83 052 256 Ft 2018.01.09

12

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Mezőkövesd, Emőd, 

Bükkábrány, Sály és Hejőpapi településeken

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00052 0 Ft 183 098 706 Ft 183 098 706 Ft 2017.08.29
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fordíthatott. Ebből valósult meg 200.000.000 Ft felhasználásával a Mezőkövesd – Noszvaj 

összekötő 2509-es jelű országos közút, (Szomolyai út) 4 km-es szakaszának felújítása. 

Ugyanebből a forrásból sikerült felújítanunk városunk főutcáját, a Mátyás király utat a 

Mindszenty József utcától a Bogácsi útig. A kiemelt szegélyek közötti úttest új aszfaltréteget 

kapott, emellett mintegy 1500 m2-en sikerült folytatnunk a főutca elhasználódott 

aszfaltjárdájának térköves felújítását. A felújítás költsége 310.549.731 Ft volt.  

2017-ben pályázatot nyújtottunk be a Júlia u. felújítására, mely beruházás a Kormány 2017. 

decemberi döntése alapján 16.214.388 Ft összegű egyedi kormányzati támogatásban részesül. 

 

A 2017. évben saját forrásból bővítettük a parkolóhelyek számát, új várakozóhelyeket 

létesítettünk városunkban. A Damjanich utcában 10 férőhelyes új, kiemelt szegéllyel határolt 

térköves parkoló épült. Az építés költsége 6.984.915 Ft volt. Az Építők útján 12 db új 

várakozóhely létesült a lakóterület parkolási gondjainak enyhítése érdekében, melynek 

költsége 3.985.038 Ft volt. 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítását is sikerült saját forrásból 

megvalósítanunk, így a Bimbó u. 6. szám alatt található üdülőingatlan korszerűsítését, 

felújítását. Minden szoba légkondicionált, TV-vel felszerelt és az épületben az internet 

elérhetőség is biztosított. A beruházás bekerülési költsége 37.000.000 Ft volt. Emellett 

elvégeztük a Mátyás király út 46. szám alatt található tájház felújítását is. A felújítás bekerülési 

költsége 1.900.000 Ft volt. 

 

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás „Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi 

járásban” címmel támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2–15 számú „Helyi 

foglalkoztatási együttműködések” tárgyú pályázati felhívásra, mely TOP-5.1.2-15-BO1-2016-

00001 azonosító számon 336 millió Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósításának 

időszaka 2017.07.03-2020.06.30. 

Projekt tartalma és célja: 

A Mezőkövesdi járás 23 települését (Bükkábrány, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőnagymihály, 

Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, 

Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Vatta) tömörítő Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 

Társulás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal konzorciumban helyi 

foglalkoztatási paktum létrehozását és foglalkoztatási program megvalósítását tűzte ki 

célul a Mezőkövesdi járás területére kiterjedően a projekt keretében. 

 

A projekt közvetlen célja a Társulás településeit lefedő, széleskörű partnerségen alapuló 

foglalkoztatási együttműködés (paktum) létrehozása és a kialakított stratégia mentén képzési és 

foglalkoztatási program megvalósítása a munkaerőpiac bővítése érdekében. A megvalósuló 

munkaerő-piaci program célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, 

az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és 

inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 

támogatása. A projekt össze kívánja hangolni a térség munkaerőpiacán megjelenő 

munkaerőkeresletet és munkaerőkínálatot. 

 

A program célcsoportja a Társulást alkotó településeken élő (lakcím alapján) álláskereső 

hátrányos helyzetű személyek és az inaktívak. A programba vonás szempontjából hátrányos 

helyzetűnek minősülnek: 

 

– Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség) 

– 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
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– 50 év felettiek 

– GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül 

nevelő felnőttek 

– Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

– Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az 

álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 

– Megváltozott munkaképességű személyek 

– Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 

Az inaktívak csoportját jellemzően az érintett településeken élő nem regisztrált álláskeresők 

jelentik. A projekt támogatja a célcsoport munkaerőpiaci részvételét és a képzéssel egybekötött 

munka-tapasztalatszerzést. 

 

A program megvalósulása hosszútávon hozzájárul az Európa 2020 Stratégia által a 

foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához, valamint a területi 

sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint 

emeléséhez. 

A Társulás települési önkormányzatain túl a paktumba bevonásra kerülnek a nevezett 

településeken működő, a paktumban részt venni szándékozó vállalkozások és civil szervezetek, 

valamint a B-A-Z Megyei Önkormányzat és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara. 

 

A Mezőkövesdi járás helyi térségi paktum létrehozása és tevékenysége során kiemelt fontosságú 

a megyei paktummal való koordináció az időbeli megvalósítás, az ágazatok, 

vállalkozáscsoportok, szakmacsoportok, foglalkoztatási célcsoport, illetve az egyedi 

vállalkozások foglalkoztatási igényeinek kielégítése tekintetében, melyek a paktumszervezet 

felállítása és működése során egyeztetésre kerülnek, annak érdekében, hogy a paktumok között 

ne legyen ágazati és területi átfedés és lefedjék a megye teljes területét. A megyei és helyi 

paktumok a kommunikációjukat is összehangolják 

A vállalati szektorral való kapcsolattartás mellett a célcsoport elérése a Társulás által 

létrehozandó paktumirodán és a konzorciumi partner Kormányhivatalon keresztül történik, a 

helyi civil közösségek bevonásával. A projekt keretében a paktumiroda került kialakításra. 

 

Az utóbbi években előkészített és elvégzett városi beruházások által megújult a város arculata, 

nő Mezőkövesd idegenforgalmi vonzereje, és helyi vállalkozók, helyi emberek számára adódik 

munkalehetőség.  
 

A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele a települések esélyegyenlőségi 

programjának megléte.  
 

A városi önkormányzat a továbbiakban is szeretné az állami és uniós forrásokat becsatornázni 

a város 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. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A mezőkövesdi kistérséget a Bükk-hegység és az Alföld öleli közre, csodálatos természeti 

környezetet eredményezve. A kistérségbe 21 település tartozik, amelyeket egyszerre jellemez a 

hagyományok tisztelete és az innovatív törekvések. Ezen települések gazdag természeti 

értékekkel építészeti emlékekkel, kulturális örökségekkel rendelkeznek, amelyet igyekeznek 
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programokkal, rendezvényekkel népszerűsíteni. A településeket azonban nem a zárt egymás 

mellett létezés jellemzi, hanem az együttműködésre való törekvés.  

 

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 87. §-ában foglaltak szerint, jogi személyiséggel rendelkező többcélú 

kistérségi társulást hozott létre és működtet egyes önkormányzati közszolgáltatások közös 

ellátására. 

 

A társulás tagjai:   

 

Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, 

Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, 

Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Vatta 

 

A Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök: 

 

a) biztosítani a Társulásban részt vevő települések összehangolt fejlesztését, a térség gazdasági 

fejlődésének előmozdítását, 

b) Személyes gondoskodás keretében: 

ba) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 57. §. (1) bek. c, d, 

e, f, g, j és a (2) bek. a, d pontja alapján étkeztetés, házi segítségnyújtás, közösségi ellátás 

(közösségi pszichiátriai ellátás), nappali ellátás (idősek klubja)  valamint ápolást, gondozást 

nyújtó intézmény ( idősek otthona), átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (idősek 

gondozóháza), 

   

bb) Család és gyermekjóléti szolgáltatás;  

bc) Család és gyermekjóléti központ; 

 

c) Egészségügyi alapellátás keretében   

ca) védőnői szolgálat és 

cb) központi orvosi ügyelet közös szervezése; 

 

d) Településüzemeltetés, település-egészségügy keretében állati hulladékok gyűjtésének és 

ártalmatlanításának közös szervezése; 

 

e) A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok kistérségi koordinálása, szervezése, segítése; 

 

f) Közművelődési, idegenforgalmi és turisztikai tevékenység; 

 

g) Kistérségi sporttevékenység; 

 

h) Közösségi autóbusz fenntartása és üzemeltetése 

 

A Társulás mindent megtesz azért, hogy az önkormányzati közszolgáltatások ellátása a 

kistérségi igényekhez igazítottan, hatékonyan és magas szakmai színvonalon történjen.  
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Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

 

Szolgáltatásai: 
 

▪ Család- és Gyermekjóléti Központ    

▪ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat     

▪  Házi segítségnyújtás 

▪ Közösségi pszichiátriai ellátás 

▪ Idősek Klubja 

▪ Időskorúak Gondozóháza  

▪ Idősek Otthona 

 

A fenntartó önkormányzatok: Mezőkövesd, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, 

Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, 

Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, Tibolddaróc, Vatta 

a csatlakozás mellett döntöttek, majd létrehozták az intézményt, 2005. augusztus 1-től.  

2015. augusztus 12-től csatlakozott Tiszavalk és Tiszabábolna település is. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapjául szolgált adatokat a TEIR adatbázisából, a KSH-ból, valamint a  

helyi szervezetek – Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesdi Járási Hivatal érintett 

szervei - nyilvántartásaiból gyűjtöttük össze. A hiányzó adatok pótlása folyamatos, az adatok 

feldolgozottságától, rendelkezésre állásától függően.  

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység számos társadalmi tényező által meghatározott összetett jelenség, amelynek 

kialakulásában egyaránt szerepet játszanak a társadalmi és kulturális hátrányok, a szocializációs 

hiányosságok, az iskolai és képzési deficitek, valamint a munkaerő-piacon elszenvedett hátrányok 

is. A mélyszegénység elsősorban azt a jelenséget, állapotot jelenti, amikor az egyes emberek vagy 

meghatározható társadalmi csoportok tartósan a létminimum szintje alatt élnek, a fentebb felsorolt 

hátrányok vagy hiányok közül több is sújtja őket, és szinte semmi esélyük sincs arra, hogy ebből 

a helyzetből önerőből képesek legyenek kikerülni. 

 

A mélyszegénység állapotának egyik legpontosabban meghatározható indikátora az egyes 

emberek vagy társadalmi csoportok jövedelmi helyzete. A mélyszegénységben élő személyek 

jövedelmi helyzetét az egyes támogatásokhoz tartozó KSH statisztikai adatok alapján tudjuk 

bemutatni. 

 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé 

tartoznak. A 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 helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadalmi 

előítéletek hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális 

létbizonytalanság mellett a kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző 
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együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a 

társadalmi fősodortól. 

 

Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és 

szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb 

feladat, mint valaha. A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai 

feszültségek kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti 

a település és az egész ország gazdasági teljesítőképességét. 
 

Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, 

hogy sem a helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kellő 

mértékben reprezentálva a roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor 

alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, hogy megmutassa milyen eszközök 

egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár anélkül, hogy arra jelentős külön 

forrást biztosítanának. 

 

A települési önkormányzatnak esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell 

ügyelnie, hogy miként javítsa célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk 

révén a romák lakhatási, oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét: olyan beavatkozásokat 

szükséges terveznie, amelyek egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég tehát 

például betonúttal ellátni egy telepet, szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak 

megkönnyítésére is. Még a legjobban előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha 

maguk a romák nem vonódnak be a programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. 

 

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. Amennyiben az 

önkormányzat (illetve partnerei, intézményei) nem rendelkeznek pontos adatokkal, és ezek 

pótlása a tervezés időszakában nem megoldható, a beavatkozások irányultságának 

meghatározásához sokszor már az is elegendő lehet, ha megbecsülik az adott jellemző 

előfordulási gyakoriságát. 

 

Természetesen nem mindig kell a becslésekre hagyatkozni, ha nincsenek egzakt etnikai adatok, 

hiszen vannak olyan alternatív lehetőségek az információgyűjtésre, amelyek jó eséllyel 

alkalmasak adott problémák feltérképezésére. Oktatási területen ilyen alternatíva például a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatainak vizsgálata, míg a lakhatási szegregáció 

meghatározására egy többdimenziós mutatórendszert hívhatunk segítségül. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A megye foglakoztatási helyzetét vizsgálva azt láthatjuk, hogy a válságból való kilábalás óta az 

aktivitási arány  és  a  foglalkoztatási  ráta  is  folyamatosan  nőtt.  Vagyis  az  elmúlt  4  évben  

a  foglalkoztatási adatokban  folyamatosan  javulás  ment,  megy  végbe.  Még  ha  minimálisan  

is,  de  nőtt  a  gazdaságilag aktívak száma, ezzel szemben csökkent a munkanélküliek és az 

inaktívak száma. A népesség száma azonban folyamatosan csökken, ami gátja lehet a gazdasági 

fejlődésnek. 
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A KSH adatai alapján megyénkben 2017 második negyedévében hat százalék alá, 5,5-re 

csökkent a munkanélküliségi ráta, miközben a foglalkoztatás 61,3 százalékra emelkedett. 

2017-ben a szeptemberi adatok alapján 157 581-en dolgoztak a megyénkben, ebből 96 146 

fizikai foglalkozású és 60 978 szellemi. A versenyszférában 82 801-en, míg 65 818-an a 

költségvetésiben, 147 581-en teljes munkaidőben. A legtöbben (42 115) az iparban, melybe 

beletartozik a feldolgozóipartól a bányászaton át a villamos energián keresztül a vízellátás és 

hulladékgazdálkodás is. 

A következő nagy ágazat a humán egészségügy, szociális ellátás, amelyben 38 302 ember végzi 

a munkáját. Jelentős az oktatás és a közigazgatás 17 és 15 ezer felett, illetve a kereskedelem, 

gépjárműjavítás, több mint 10 ezer munkavállalóval. A legkevesebben, 737-en információ, 

kommunikáció ágazatban, 760-an, ingatlanügyletek, és 827-en pénzügyi, biztosítási 

tevékenység ágazatban végzik a munkájukat. Az iparban négy fizikai dolgozóra jut egy szellemi, 

míg az oktatásban éppen fordítva. 

Megyénkben az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma mindössze 115, ami a 

legkevesebb az országban. Ennek az adatnak a fényében azonban különösen érdekes az, hogy 

az egy lakosra jutó ipari termelés tekintetében tizenegy megyét is megelőz Borsod-Abaúj-

Zemplén megye. 

2017. negyedik negyedévében a havi nettó átlagkereset a megyében 153.585 Ft volt. Bár a havi 

átlagkereset összege növekvő tendenciát mutat, megyénk messze elmarad a kedvezőbb 

helyzetben lévő Közép-magyarországi nagyrégiótól, vagy Pest megyétől. (Forrás: KSH) 

 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

A foglalkoztatottság és a munkavégzés jelentősen hozzájárulnak a lakosság gazdasági, 

társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételhez, az esélyegyenlőség kulcselemei. 

A táblázatok jól szemléltetik a településünkre jellemző foglalkoztatottságot, bemutatva az 

elmúlt évek változásait nemek és korosztályok szerinti bontásban.  

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

 
 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 5 837 5 744 11 581 537 9,2% 522 9,1% 1 059 9,1%

2013 5 784 5 697 11 481 600 10,4% 542 9,5% 1 142 9,9%

2014 5 726 5 625 11 351 577 10,1% 488 8,7% 1 065 9,4%

2015 5 664 5 578 11 242 498 8,8% 411 7,4% 908 8,1%

2016 5 621 5 479 11 100 477 8,5% 399 7,3% 875 7,9%

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 425 #ÉRTÉK! 360 #ÉRTÉK! 785 #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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A nyilvántartott álláskeresők számának változásaiból láthatjuk, hogy a 15-64 év közötti 

lakónépesség számának csökkenésével arányosan csökken a nyilvántartott álláskeresők száma 

is.  

 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 059 1 142 1 065 908 875 679

Fő 22 28 25 27 28 20

% 2,1% 2,4% 2,3% 2,9% 3,2% 2,9%

Fő 162 175 151 131 122 80

% 15,3% 15,3% 14,2% 14,4% 13,9% 11,8%

Fő 164 166 151 119 111 77

% 15,5% 14,5% 14,2% 13,1% 12,7% 11,3%

Fő 121 118 122 92 95 73

% 11,4% 10,3% 11,4% 10,2% 10,8% 10,7%

Fő 132 132 113 92 88 69

% 12,5% 11,5% 10,6% 10,1% 10,1% 10,2%

Fő 123 132 120 96 97 81

% 11,6% 11,5% 11,2% 10,5% 11,1% 11,9%

Fő 115 119 121 106 104 72

% 10,9% 10,4% 11,3% 11,6% 11,9% 10,6%

Fő 113 127 110 84 80 62

% 10,6% 11,1% 10,3% 9,2% 9,1% 9,1%

Fő 99 130 118 105 90 72

% 9,4% 11,4% 11,1% 11,6% 10,3% 10,6%

Fő 9 17 35 58 61 75

% 0,8% 1,5% 3,3% 6,4% 6,9% 11,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

Fő 

összesen

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)
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A táblázat adatai rámutatnak, hogy a lakosság száma csökken, ezzel együtt a munkanélküliek 

száma is csökken. A 20-59 év közötti lakosság esetében jellemzőbb a munkanélküliség, ezen 

belül leginkább a 20-24 és a 40-44 év közöttiekre.  

 

  
 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 31,31% 264 298 562 47,0% 53,0%

2013 33,26% 284 292 576 49,3% 50,7%

2014 35,35% 294 244 538 54,6% 45,4%

2015 36,22% 247 215 462 53,5% 46,5%

2016 41,42% 275 227 502 54,8% 45,2%

2017 43,84% 258 201 459 56,2% 43,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 1501)
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A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek számának elemzésekor 

megfigyelhetjük, hogy 2012-2013-ban magasabb arányban voltak a nők a regisztrált 

munkanélküliek között, ám ez 2014-ben megváltozott, a női munkanélküliek aránya és száma  

azóta folyamatosan csökken.  

 

Észak-Magyarország Magyarország gazdaságilag kevésbé fejlett, országos viszonylatban 

magas munkanélküliséggel és alacsony foglalkoztatási és aktivitási aránnyal rendelkező régiója. 

A régió gazdasági élete a szolgáltatásokra és az ipari tevékenységre épül. 
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A pályakezdő álláskeresők száma folyamatosan csökken. Jelenleg magasabb a férfi 

munkanélküliek aránya, a két nem arányai között pedig nő a különbség. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

 
 

Férfi Nő Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 195 159 354 87 44,6% 85 53,5% 172 48,6%

2013 208 179 387 98 47,1% 87 48,6% 185 47,8%

2014 197 147 344 88 44,7% 68 46,3% 156 45,3%

2015 154 126 280 73 47,4% 67 53,2% 140 50,0%

2016 134 116 250 64 47,8% 58 50,0% 122 48,8%

2017 121 93 214 60 49,6% 42 45,2% 102 47,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

NőÉv 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

férfi

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

és elemzése opcionális.)

Összesen

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 92,4% 97,3% 7,6% 2,7%

2011 84,0% 92,5% 16,0% 7,5%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában
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Mezőkövesden a 15 éves és idősebb  lakosság 88,25 %-a végezte el az általános iskolát (férfiak 

és nők átlaga). Azonban az iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma folyamatosan nő. 

Valószínűsíthető, hogy az alacsonyan, vagy egyáltalán nem iskolázott népesség a 

mélyszegénységben élő kisebbségből kerül ki, ahol hiányzik a megfelelő biztos háttér. 

A nem kielégítő iskolázottság gátat szab az aktív népesség elhelyezkedése elé a 

munkaerőpiacon, összességében alacsony jövedelmi szinttel, esetenként szegénységgel, 

társadalmi kirekesztettséggel párosul. 

 

 
 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 1 059 68 6,4% 256 24,1% 735 69,4%

2013 1 141 68 6,0% 268 23,5% 805 70,6%

2014 1 045 75 7,2% 277 26,5% 712 68,1%

2015 908 64 7,0% 245 26,9% 600 66,1%

2016 861 62 7,2% 251 29,1% 562 65,3%

2017 785 55 7,0% 252 32,1% 478 60,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen
8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint
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A munkanélküliek iskolai végzettségével kapcsolatos adatgyűjtés során kiderült, hogy csak 

jóval kevesebb százalékuk az, aki alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Kiugró a 

magasabb iskolai végzettségű munkanélküliek száma. 
 

 
 

 

Általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma

(TS 3401)

Fő Fő %

2012 14 3 21%

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

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

 Év

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban

(TS 3301)

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
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Mezőkövesden nem releváns az általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma. 

 
 

 

Középfokú felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

(fő) - (TS 3601) ?

Fő Fő % Fő % Fő % Fő

2012 67 0 0,0% 0 0,0% 67 100,0% 17

2013 76 0 0,0% 0 0,0% 76 100,0% 21

2014 85 0 0,0% 0 0,0% 85 100,0% 103

2015 81 0 0,0% 0 0,0% 81 100,0% 82

2016 110 0 0,0% 22 20,0% 88 80,0% n.a.

2017 125 0 0,0% 62 49,6% 63 50,4% n.a.

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

 Év

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma

(TS 3501)

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma
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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.) 

Mezőkövesd földrajzi fekvése, az autópálya és a vasútvonal közelsége kiváló lehetőséget teremt 

a munkahelyteremtő beruházások, vállalkozások megtelepedésének. A város dél-nyugati 

területén található ipari övezet mellett Mezőkövesd több pontján találni gazdálkodó egységeket, 

amelyek a helyi és környékbeli embereknek is munkalehetőséget kínálnak. A legtöbb 

alkalmazottat a gépjármű-alkatrészeket gyártó cégek foglakoztatják. Mezőkövesd Város 

Önkormányzata vállalkozóbarát környezet kialakításával kíván hozzájárulni a gazdálkodó 

szervezetek sikeréhez. Kiemelt cél a város határában található volt  

szovjet katonai repülőtér hasznosítása, repülőtérként, illetve logisztikai központként. A 

városvezetés az elmúlt években határozott lépéseket tett a tulajdonviszonyok rendezése és az 

esetleges befektetők felkutatása érdekében, tudatában annak, hogy a majdan megvalósuló 

projekt az egész térség felemelkedését szolgálja. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági helyzete az utóbbi pár évben stabilizálódni látszik. 

Ebben Mezőkövesd komoly húzó erő. Nem véltelen, hogy 7 mezőkövesdi cég szerepel a 2017-

es gazdasági évre vonatkozó megyei top 100-as listán. A hozzáadott érték, a nettó árbevétel 

és a foglalkoztatotti létszám alapján is a Modine Hungária Kft. áll a legelőkelőbb helyen. A 

listán szerepel még a Kovács Kft., a Leax Hungary Zrt., a Kiss és Társa Kft., a Matyó 

Agrártermelő Zrt., az X-Té Kft. és a Graf Állványzat Kft. Ez egy város esetében kiemelkedő 

eredmény.  

Mezőkövesden és térségében jelentősek a beruházások, fejlesztések és bevételek.  

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum - 2017-től Forum Hungaricum Nonprofit Kft. - és a 

Mezőkövesd Város Önkormányzata közös programjának köszönhetően akár virtuálisan is 

ellátogathatunk Matyóföldre. A 2012-ben indult projekt lényege, hogy a helyben fellelhető 

kulturális értékeket info-kommunikációs eszközök segítségével előbb digitalizálják, majd a 

legfontosabb vonatkozó információk rögzítésével egy speciális adatbázisba töltik fel, ahonnan azt 

később akár egy okostelefon segítségével is megismerhetjük, megtekinhetjük A program 

többségében diplomás, pályakezdő fiatalok számára biztosít munkahelyet Mezőkövesden, a 

munkához pedig korszerű számítógépeket, fénymásolókat, szkennereket, fényképzőgépeket és 

más, multifunkcionális eszközöket is biztosítanak.  

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

 

A közmunka olyan foglalkoztatási programok indítását jelenti, amelyek a munka és a gyakorlati 

képzés összekapcsolásával a munkavállalási hátrányok leküzdését, az álláskeresők képzettségi 

szintjének növelését, készségeik fejlesztését, gyakorlati tapasztalatok megszerzését teszik 

lehetővé. Az áttekinthető, nyilvános pályázati rendszerben elérhető programok egyidejűleg 

helyi, illetve térségi és országos célok megvalósítását segítik átgondolt, megtervezett és 

ellenőrzött értékteremtő foglalkoztatással. 
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A Kormány a központi költségvetésből 153,8 milliárd forintot különített el a közfoglalkoztatási 

projektre 2013-ban. Ez az összeg 16,3 milliárd forinttal több az egy évvel ezelőttinél és 2013 

augusztus 20-ig országos szinten összesen 226 ezren dolgoztak benne. 
 

A START közmunka programban 2017-ben 208 főt foglalkoztattunk. A program keretében 

járdalapos járdafelújítást végeztünk a településen, illetve a csapadékvíz rendezés keretében 

elsősorban a burkolt árkok felújítását, újrakövezését végeztük el a START munkaprogram során 

gyártott burkoló elemekkel, földmedrű árok újraprofilozására is sor került. A Mezőgazdasági 

program keretében önkormányzati területen 2017-ben 200 kg lilahagymát, 1200 kg 

vöröshagymát, 350 kg sütőtököt, 500 kg cukkinit, 500 csomó zöldhagymát, 180 csomó hónapos 

retket, 100 kg szárazbabot, 1950 kg gyökér zöldséget, 150 kg paradicsomot, 50 kg paprikát, 

2500 kg fejeskáposztát, 44 kg fokhagymát, illetve 42 kg karalábét termeltünk meg. 

A Zsóry fürdő területén lévő fólia sátrakban 15.000 tő egynyári virágot neveltünk, melyet a 

város közterületeire ültettünk ki. A belvíz és közút program során a rossz műszaki állapotú 

csapadékvíz-elvezető rendszerek és rossz műszaki állapotú járdák felújítását végezzük el oly 

módon, hogy a karbantartáshoz szükséges betonelemeket is saját magunk állítjuk elő. A bio- és 

megújuló energiaforrás projektben 50 fő közfoglalkoztatott vett részt.  Beszerzésre került egy 

brikettáló gépsor, mely az előző években beszerzett aprítógéppel készített őrlemény 

felhasználásával gyártja a brikettet.  

A helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatási program a matyó hagyományok megőrzésére 

törekszik, amely keretében 15 fő készített több száz, matyó motívummal díszített használati 

tárgyakat és ruhákat.  

2017-ben a START közmunkaprogram keretében illegális hulladéklerakó helyek 

felszámolásában is részt vettek a közfoglalkoztatottak, melynek során összesen mintegy 303 

tonna illegális hulladék eltávolítására került sor. 

A programok keretében a résztvevők értékteremtő munkát végeznek, amely után fizetést 

kapnak, így segítve, javítva a hátrányos helyzetű családok megélhetését. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

Az Önkormányzat közmunkaprogramjai lehetőséget nyújtanak a célcsoportok tagjainak 

elhelyezkedésére. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem jellemző, illetve nincs feltárt eset a településen. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociálisan 

rászoruló személyek részére különböző pénzbeli és természetbeni ellátási formákat határoz meg. 
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Az álláskeresési segélyben részesülők száma – bár nem nagy mértékben, de - folyamatosan 

nő. 

 

Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 11 581 6 0,0%

2013 11 481 18 0,2%

2014 11 351 29 0,3%

2015 11 242 36 0,3%

2016 11 100 43 0,4%

2017 10 947 47 0,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma csökken, ám a regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők közül azon személyek aránya, akik álláskeresési 

járadékra jogosultak újra emelkedést mutat. 

 

 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 1 059 96 9,0%

2013 1 142 87 7,6%

2014 1 065 68 6,4%

2015 908 63 6,9%

2016 875 58 6,6%

2017 785 67 8,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)
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A pénzbeli és természetbeni ellátások esetében 2013. január 1-jétől változás állt be, mivel ettől 

az időponttól az alanyi jogon biztosított közgyógyellátásról és ápolási díjról, valamint az 

időskorúak járadékáról és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról a járási hivatalok 

döntenek.  
 

Szociális ellátások: 

 

Az állam és az önkormányzat által biztosított ellátások közül önkormányzatunk – a feltételek 

megléte esetén - pénzbeli támogatást nyújt az alábbi esetekben:  

(2017. évi támogatási összegek) 

  

Települési támogatás (Lakhatási támogatás): 78 fő 

2.559.000.-ft 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnik, vagy külön válik EGYT-re 

és FHT-ra)

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában

2012 402 3,47% n.a. #ÉRTÉK!

2013 401 3,49% n.a. #ÉRTÉK!

2014 377 3,32% n.a. #ÉRTÉK!

2015 371,5 12 3,30% n.a. #ÉRTÉK!

2016 378 17 3,41% n.a. #ÉRTÉK!

2017 327 n.a. 2,99% n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság megváltozott)
Év

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
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Rendkívüli települési támogatás: 177 fő 

2.244.400.-ft 

Köztemetés 8 fő 

704.000.-ft  

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő 

személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

1494 fő 

23.641.043.-ft 

Lakáscélú támogatás  23 fő 

15.400.000.-ft 

Strandfürdőbe belépéshez támogatás 3109 fő 

18.571.164.-ft 

 

Települési támogatás (lakhatási támogatás) 
 

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A 

támogatás nyújtható a villanyáram-, a víz-és a gázfogyasztás, a közös költség kiadásainak 

viseléséhez. 

A támogatást egy éves időtartamra kell megállapítani. 2017 évben átlagosan 78 esetben 

került sor a kérelem megállapítására, a támogatási összeg havonta 3.000.-forint/fő.  

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

A rendkívüli települési támogatást kérő személyek köre igen változó. A támogatottak 

leggyakrabban betegség, kórházi ápolás miatt, magas gyógyszerköltség, valamint közüzemi díj 

tartozásra, téli tüzelő beszerzésére hivatkozva nyújtják be kérelmüket. Előfordul, hogy 1-1 

kérelmező egy évben több alkalommal is kér rendkívüli települési támogatást. 

Rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: támogatás) igényelhető:  

− átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak 

mérséklésére  

 (2017-ben 103 esetben került megállapításra a támogatás) 

− eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély) 

(2017-ben 6 esetben került megállapításra a támogatás) 

− gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra  (2017-

ben 2 esetben került megállapításra a támogatás) 

− elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra  

 (2017-ben 66 esetben került megállapításra a támogatás) 

 

Köztemetés 

 

Az önkormányzat gondoskodik a településen elhunyt személy közköltségen történő 

eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, illetve ha az 

eltemettetésre köteles az eltemettetésről nem gondoskodik. 2017 évben 8 fő részére 704 e Ft 

összegben került biztosításra köztemetés, melyet 3 fő esetében az eltemettetésre köteles személy 
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havi részletekben fizetett vissza, 3 esetben pedig más önkormányzat megtérített az 

önkormányzatunk részére.  

 

Az önkormányzat által önként vállalt feladat keretében saját forrásból biztosított 

ellátások: 

 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe történő belépéshez támogatás  

 

Az Önkormányzat a Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatást biztosít a 

nyugdíjasok és a Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek részére. 

2015 évtől a nyugdíjasok részére nyújtott támogatás mértéke nőtt (a korábbi 20 Zsóry 

belépőjegy támogatás helyett 30 alkalommal vehetik igénybe a kedvezményt) 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez a támogatást 2017-ben összesen 3109 fő vette 

igénybe. A Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek részére nyújtott kedvezményes 

Zsóry belépőjegy támogatás 1706 fő, a nyugdíjasok részére nyújtott Zsóry belépőjegy támogatás 

1403 fő részére lett megállapítva. 

 

Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása 

Az önkormányzat átvállalja a nyugellátásban részesülő mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező 

személyek szemétszállítási díját – az egyéb jogosultsági feltételek megléte esetén. 

2017 évben 1494 jogosult részére került megállapításra a támogatás, 23.641.043.-forint 

összegben. 

 

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. 

 

 
 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2012 7 544 n.a. 50 2 17 0 0 0

2013 7 552 n.a. 50 2 17 0 0 0

2014 7 555 n.a. 50 2 17 0 0 0

2015 7 556 n.a. 50 2 17 0 0 0

2016 7 556 n.a. 48 2 17 0 0 0

2017 n.a. n.a. 46 0 13 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
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MEZŐKÖVESD VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

41 

 
 

a) bérlakás-állomány 

 

Megállapítható, hogy Mezőkövesden a lakásállomány folyamatosan nő. Az elégtelen lakhatási 

körülményekkel bíró lakásokról az Önkormányzatnak nincs információja, kivéve a saját 

tulajdonú lakásokat.   
         

b) szociális lakhatás 

 

Az önkormányzati tulajdonú szociális lakásállomány ugyan csökkent, de a 13 szociális lakásból 

nincs elégtelen körülményű.     

Az Önkormányzat a megüresedő bérlakások bérbevételére pályázatot ír ki, a szociális helyzetük 

alapján rászoruló személyek, családok részére. 

A szociális rászorultság alapján bérbe adható önkormányzati lakásra való jogosultságot a 

pályázó és a vele közös háztartásban együtt lakó és költöző személyek jövedelmi és vagyoni 

viszonyainak, valamint szociális helyzetének vizsgálata alapján állapítja meg. 
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b) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának tulajdonában nincs egyéb lakáscélra használt nem 

lakáscélú ingatlan. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

  

A hajléktalanok átmeneti szállását és nappali melegedőjét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Mezőkövesdi Szervezetével kötött együttműködési szerződés keretében biztosítja az 

önkormányzat. 

Az Önkormányzat a feladat ellátásához térítésmentes használatba adja tulajdonában álló Mátyás 

király út 112. sz. alatti ingatlant. 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Miskolcon érhetők el. A családok 

önként kérhetik felvételüket. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, 

rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, 

titkolt terhesség, egyéb. 

Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A 

gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, 

ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban 

részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az 

intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

 
 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 610 0

2013 549 0

2014 526 0

2015 560 0

2016 82 0

2017 50 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma
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Az Önkormányzat lakáscélú rendelete alapján az alábbi támogatásokban részesítheti a 

kérvényezőket: 

 

a) Lakásépítési támogatás, 

b) Lakásvásárlási támogatás, 

c) Családi Otthonteremtési Kedvezményt kiegészítő lakáscélú támogatás, 

d) Önerős közterületi gázvezeték építési támogatás nyújtható. 

 

Ezen kívül lehetőség van szociális bérlakás igénylésére. 

 

f) eladósodottság 

 

Az önkormányzatnak nincs erre vonatkozó adatbázisa. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Minden ország, régió, megye és település fejlettségét jól jelzi az infrastruktúrával való 

ellátottsága, a közművek kiépítettsége és állapota. Mezőkövesd varos infrastrukturális helyzetet 

elemezve az út-, víz-, villamos energia és vezetékesgáz-hálózat kiépítettsége mind megyei, mind 

kistérségi viszonylatban megfelelő, ugyanez elmondható a csatornázottság esetében.  

 

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 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), 
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▪ a városszövettől elkülönült, alapvetően nem lakó-funkciójú területekbe ékelődött szegregátumok 

(általában ezek jelentik a telepeket). 

 

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

elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői 

stb.) 

 

A KSH adatai alapján a városi szövetbe ágyazottan 4 szegregátum található Mezőkövesden. 

 

 

 

 

 

 
 

A város fejlesztési elképzelései - mivel a szegregátumok a városba ágyazottan helyezkednek el – 

hatással vannak a szegregátum lakosságára, így figyelmet kell fordítani az itt élő hátrányos 

helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatásának elősegítésére, akár pozitív diszkrimináció 

alkalmazásával, a programokba történő bevonással, képesé tevéssel. 

 

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Önkormányzatunknak nincs a szegregátumokra kivetítetten vonatkozó hivatalos adata. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai 

 

Szegregátumok területi elhelyezkedése 

Forrás: KSH 
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A szegregátumok a települési központhoz közel helyezkednek el, ezért a közszolgáltatások 

(közigazgatás, egészségügyi és szociális ellátás, stb.) egyszerűen és teljes körűen elérhetőek. A 

jelenleg meglevő közszolgáltatások elérésének kedvező adottságait az új lakóterületek 

kialakításánál a helyi közlekedés fejlesztésével, illetőleg a közvetlen lakóterületi környezetbe 

telepítendő egyes közszolgáltatásokkal (pl. egészségügyi ellátás, óvoda, idősek napközi szociális 

ellátása) biztosítják. Az oktatási-nevelési intézményekben meglévő szegregációs jelenségek 

megszüntetésére 2007-ben a település egészére Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 

Esélyegyenlőségi terv készült. A szegregátumok elérése, külső közlekedési kapcsolata biztosított.  

 

A szegregátumokat is magába foglaló fejlesztési projektek a komplex városfejlesztési stratégia 

integrált részeként kezelik a fenti problémák megoldását, és hátasukat tekintve közvetlenül és 

közvetve egyaránt a jelenleg fennálló szegregációs jelenségek megszűntetésére irányulnak. Az 

elmúlt években megvalósított városfejlesztési programok és a tervezett városfejlesztési projektek 

sem céljukat, sem hátasukat tekintve, sem összességében, sem külön-külön nem járulnak hozzá a 

szegregáció növekedéséhez a város más területein. 

 

A roma lakosság koncentráltan a város négy szegregátumában él. A lakások nagy része több mint 

100 éves, vályogból készültek. Az itt élők jelentős része munkanélküli, az egy főre jutó jövedelem 

a családon belül rendkívül alacsony, így mindennapi létfenntartási gondokkal küzdenek. Az 

átlagos családnagyság 6-8 fő. A gyerekeknél jelen van az alultápláltság, rendszeres étkezéshez 

csak az óvodában és az iskolában jutnak. 

A terület vezetékes vízzel, árammal és közvilágítással ellátott, szennyvízcsatornázás nincs, 

gázellátás részleges és jelentős számú a nem pormentesített utak száma. A természetes és az 

épített környezet egyaránt rekonstrukcióra szorul. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata alapelvként rögzíti, hogy a városfejlesztési projektek 

megvalósításáról szóló döntések előfeltételeként projektszinten vizsgálandó és érvényesítendő 

ezen szempontok biztosítása. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 0 7 3

2013 0 7 3

2014 0 7 3

2015 0 7 3

2016 0 7 3

2017 0 7 3

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
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A közgyógyellátásban ellátottak száma változó tendenciát mutat, de 2015 és 2016 között 

jelentősen csökkent az igazolvánnyal rendelkezők száma. 

 

3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma – Az önkormányzatnak jelenleg 

nem áll rendelkezésére erre vonatkozó adat. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések  

ajánlottak. Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem 

tartoznak a népegészségügyi szűrések közé. 
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A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi 

társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül nem vállal szerepet, ám az 

ezen területen tevékenykedő szervezetek munkáját maximálisan segíti, anyagi támogatásal, 

illetve ingyenes helyiség biztosításával.  

A hatékony egészségvédelem hangsúlyos eleme a közoktatási intézmények nevelési, oktatási 

programjának.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Településünkön a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés megoldott. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges 

étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 0-18 éves roma korosztály körében az alultápláltság nem 

jellemző probléma.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Sportról szóló rendelete a következőket határozza 

meg: 

 

- A sporttal kapcsolatos célok, feladatok: 

- (1) A testnevelés és a sport részterületei  az óvodai testneveléstől a versenysportig  önálló 

egészet képezzenek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására. 

- (2) Az Önkormányzat lehetővé kívánja tenni, hogy a testnevelés és a sport valamennyi  

hasznos funkciója (egészségmegőrzés, személyiség formálás, mozgáskultúra 

fejlesztése,  

nemzeti tudat erősítése, közösségi magatartás kialakítása, a nemzetek és az országok 

közötti  

kapcsolatok fejlesztése a szabadidő kulturált eltöltése, szórakozás és szórakoztatás)  

érvényesülhessen. 

- (3) Az önkormányzat a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait a sportról szóló 

törvény  

- 2004. évi I. tv. 55. § (1) bekezdése ( a továbbiakban: Sport tv.) és a város 

sportkoncepciója  

alapján az alábbiak szerint határozza meg: 

- a) Sportlétesítmények építése, fejlesztése, fenntartása. 

- b) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményei működési 

- feltételeinek biztosítása, felszereléseinek fejlesztése. 

- c) A gyermek, ifjúsági, diáksport feltételrendszerének megfelelő biztosítása. 

- d) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást biztosító játszóterek, 

közparkok  

- kialakítása, fenntartása. 

- e) Sportrendezvények támogatása. 

- f) Önszerveződő sportegyesületek, civil szervezetek támogatása (egyedi és 

pályázati úton). 

- g) Utánpótlás nevelés, és sportiskolai képzés működtetésének támogatása. 
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- h) Versenysport, élsport támogatása. 

- i) Fogyatékosok sportjának támogatása 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális segítségre szorulókért 

érzett felelősségtől vezérelve az állam a továbbiakban ismertetett ellátási formák 

megszervezésével gondoskodik az arra rászorulókról. 

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek 

a) Minden települési önkormányzat köteles biztosítani: 

• étkeztetést, 

• házi segítségnyújtást. 

Állandó lakosainak számától függetlenül a számukra nem kötelezően biztosítandó 

szolgáltatásokhoz - különös tekintettel a család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz - való 

hozzáférést minden településnek biztosítani kell. 

b) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén 

• kétezer főnél több állandó lakos él, étkeztetést, házi segítségnyújtást, család- és 

gyermekjóléti szolgáltatást, 

• háromezer főnél több állandó lakos él, az előbbiekben felsoroltak, valamint idősek 

nappali ellátását, 

• tízezer főnél több állandó lakos él, az előbbiek, valamint nappali ellátást. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális 

alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A települési önkormányzat segítséget nyújt a 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotuktól, mentális állapotuktól vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. A települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település 

lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, 

ha az önkormányzat társulás keretében közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem 

rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat 

lakosaira is vállalta. 

Szociális alapszolgáltatások formái: 

• a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 

• az étkeztetés, 

• a házi segítségnyújtás, 

• a családsegítés, 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

• a közösségi ellátások, 

• a támogató szolgáltatás, 

• az utcai szociális munka, 
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• a nappali ellátás. 

Szakosított ellátás 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 

személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat 

állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított formában kell gondozni. 

Szakosított ellátási formák: 

• az ápolást, gondozást nyújtó intézmények : idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek és hajléktalanok otthona, 

• a rehabilitációs intézmények : pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos 

személyek és a hajléktalanok számára, 

• a lakóotthonok: pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek 

számára, 

• az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: időskorúak gondozóháza, fogyatékos 

személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek 

átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti otthona, 

• az egyéb speciális intézmény. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata által fenntartott tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény 

a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Otthona. 

Nem állami szervezetek fenntartásában működő tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézmény 

Mezőkövesden a Szent József Idősek Otthona, az Gondoskodás Alapítvány "Add a kezed" 

Lakóotthona valamint a "Matyóföld" Idősek Otthona. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának nincs tudomása ilyen jellegű problémáról. 

 

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

az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A polgármester átmeneti segélyt nyújthat azoknak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 

személyek részére, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetében 150 %-át, ha a 

megélhetéshez szükséges feltétel más módon nem biztosítható. 

 

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve 

családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező 

többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (Szt. 45.§ 

(1)-(4) bekezdés) 

 

Átmeneti segély – élethelyzettől függően nyújtható pénzbeli vagy természetbeni, illetve 

egyszeri segély, vagy havi rendszerességgel (időszaki támogatás) formájában. A természetbeni  

juttatásként megállapított átmeneti segély szociális célú vásárlási utalvány formájában 
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nyújtható. A vásárlási utalvány típusa: étkezési utalvány, tüzelőutalvány. 

 

aa) Szilárd tüzelőanyag-vásárlási hozzájárulás azon háztartások részére állapítható meg, 

ahol a     lakás fűtését szénnel vagy fával biztosítják. 

  

  ab) Szilárd tüzelőanyag-vásárlási hozzájárulás ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy     

          jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások   

számától. 

 

ac) Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra át 

nem ruházható. Az utalvány az azon feltüntetett számú személyi igazolvánnyal, valamint 

a támogatást megállapító határozattal együtt érvényes. 

 

ad) Az egyszeri segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem, 

vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. Az 

egyszeri gyógyszertámogatás kifizetését követő 8 napon belül a felhasználást igazolni 

szükséges (nyugta-másolat benyújtásával). 

 

      b) Az átmeneti segélyt kérelmező személy átmeneti segélyre válik jogosulttá - az egyéb 

feltételek fennállása esetén- amennyiben a lakókörnyezete rendben tartott. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2006-ban hozta létre a Mezőkövesdi Média Közhasznú 

Társaságot. A Kht. a törvényi változásokkal összhangban 2009-től Mezőkövesdi Média 

Nonprofit Kft-ként folytatja működését. A társaság célja, hogy komplex médiaszolgáltatást 

nyújtson mind a helyi újság, a helyi televízió, továbbá a városi honlap, – mint internetes felület 

– számára úgy, hogy az lehetőleg minden korosztály igényének megfeleljen. A kft. ellátja ezen 

kívül az Önkormányzat sajtóreferensi feladatait is.  

 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 4.§-ában foglaltak szerint a 

művelődési jogokat minden Mezőkövesden élő lakost megillető jognak tekinti, azok 

feltételeinek biztosítását kötelező feladatának elismeri.  

 

A kötelező közművelődési feladatok ellátását a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 

Kft. működtetésével, a művelődési közösségek létrejöttének és működésének szakmai, tárgyi és 

anyagi támogatásával segíti. A város oktatási - nevelési intézményei is - sajátos lehetőségeiknek 

megfelelően – részt vállalnak a város közművelődési feladatainak ellátásában. 

 

A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Mezőkövesdi Közkincs-Tár Kulturális, Könyvtári, 

Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft. 2009-ben alakult. A kulturális feladatellátást végző Kft. 

az alábbi intézmények, szervezeti egységek működtetését, üzemeltetését végzi a Közösségi Ház 

üzemeltetésén felül:  

 

- Városi Könyvtár és Gyermekkönyvtár,   

- Tourinform Iroda,  

 - Városi Galéria,  
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 - Kisjankó Bori Emlékház,    

- Matyó Múzeum,   

- Hajdú Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum,   

- Városi Sportcsarnok   

- Hadnagyúti Sportcentrum      

 

Az alábbi feladatok tartoznak a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. hatáskörébe: 

kulturális rendezvények:  

- színházi előadások, kiállítások, fesztiválok, hangversenyek, városi ünnepségek, 

gyermekprogramok, előadások szervezése/lebonyolítása;  

-  iskolán kívüli képzések, továbbképzések, előadások szervezése;  

-  könyvtári ellátás, mozgó könyvtári ellátás; 

- kistérségi közművelődési feladatok ellátása;  

- az önszerveződő közösségek munkájának szakmai segítése, támogatása, számukra helyiségek 

és eszközök biztosítása: civil szervezetek, amatőr művészek, csoportok, klubok, stb. ; 

- a hagyományok ápolása, különösképp a mezőkövesdi matyó népművészeti értékek megőrzése 

és továbbélésének támogatása; 

- az egészséges életmóddal összefüggő programok szervezése;  

- a kulturális, muzeális intézmények fenntartása és jellegüknek megfelelő programok 

szervezése; országos programokhoz való csatlakozások: pl. Kulturális Örökség Napjai, 

Múzeumok Majálisa;  

- művészeti jellegű pályázatok kiírása elsősorban a gyermek- és ifjúsági korosztály számára;  

- sportrendezvények szervezése;  

- pályázatok felkutatása, megírása;  

- a városi és kistérségi társintézmények szakmai munkájának támogatása;  

- sportlétesítmények működtetése; 

- turista tájékoztatás   

 

Mezőkövesd Város kiemelt városi ünnepei és közművelődési rendezvényei  

 

1. Kiemelt városi rendezvény  

 

Város Napja (Matyó Fesztivál) 

 

2. Hagyományos rendezvények 

 

Matyó Rózsa Ünnepe 

Matyó Húsvét  

Zsóry-fesztivál  

Matyó Világtalálkozó 

Matyóföldi Folklórfesztivál  

Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat és Kiállítás  

Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó  

 

 

3. Állami és nemzeti ünnepek 

 

Március 15.- az 1848. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezése 

Augusztus 20. - Államalapító Szent István Ünnepe 
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Október 23.- az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezése 

 

4. Nemzetközi és hazai emléknapok 

 

Magyar Kultúra Napja 

Költészet Napja 

Magyar Nyelv Hete 

Hősök emléknapja  

Fájdalom Napja  

Aradi Vértanúk napja  

Föld Napja  

Szabadság Napja  

Zene Világnapja  

Idősek Világnapja 

 

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

 

 Az ezzel kapcsolatos szabályokat - Mezőkövesd Város Önkormányzatának a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló  

16/2013. (VI. 27.) rendelete szabályozza. 

 

Az elmúlt három évben nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően rasszista 

indítékú támadás, inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus sem volt. 

 

Az önkormányzat kommunikációjában tudatosan fellép a helyi társadalom esetleges 

előítéletességével szemben. 

A közpolitika helyi képviselői, döntéshozói megnyilvánulásaikkal elősegítik a kisebbségeket 

védő alkotmányos értékek érvényesülését és a társadalmi szolidaritást, ösztönzik a többség és a 

romák közötti hatékony együttműködést. A helyi sajtóban, médiumokban nem jelentek és 

jelennek meg olyan közlések, amelyek a romákkal szembeni előítéletességet növelhetik. 
 

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

 

A városban működő civil szervezetek rengeteget dolgoznak a város érdekében. Az egyesületek 

tagjainak hozzáállása példás, hiszen önzetlenül, anyagi ellentételezés nélkül és önkéntesen 

végzik a tevékenységüket, amiért köszönet illeti a szervezetek tagjait. 

A Magyar Katolikus Karitász Mezőkövesdi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is 

folyamatosan segíti a rászorulókat, rendszeres élelmiszer- és ruhaosztással. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat főbb tevékenységei: 

Gondoskodik: 

- a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, 
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- a települési önkormányzattal való kiegyensúlyozott együttműködésről,  

- a rendelkezésre bocsátott források tervezéséről és felhasználásáról,  

- a nyilvánosság megteremtéséről, helyi fórumok megszervezéséről, 

- a nemzetiséghez tartozó választópolgárok álláspontjának megismeréséről,  

- a helyi nemzetiségi ünnepek, rendezvények előkészítéséről, lebonyolításáról 

Előkészíti a nemzetiségi önkormányzat: 

- által benyújtandó pályázatokat, 

- szervezeti és működési szabályzatát, 

- éves költségvetését, zárszámadását, 

Kapcsolatot tart: 

- a település önkormányzatával, polgármesterével, 

- a helyi pártokkal, egyesületekkel, önszerveződő közösségekkel 

Véleményezi:  

- a nemzetiségi önkormányzatot érintő előterjesztéseket 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata együttműködési nyilatkozattal rendelkezik és folyamatosan 

egyeztet a  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetével, 

valamint pénzügyi és természetbeli támogatásokkal is segíti a szervezetek munkáját. 
Az állandó együttműködési nyilatkozat mellett bizonyos esetekben külön megállapodásokat is 

köt Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.  

A kulturális programok megrendezésében is együttműködik a két önkormányzat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Munkanélküliség 
Új munkahelyek teremtése, átképzések, 

igényfelmérés 

Szegregációk 
A szegregált területeket érintő komplex 

városfejlesztési program végrehajtása 

 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A  Mezőkövesdi Kistérségi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységei: 

Család- és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti 

szolgálat minősül, amely szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 

működik. 
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A család – és gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak az általános szolgáltatási 

feladatain túl  

A) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és 

csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít 

• utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát, 

• kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, 

• gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 

• jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 

• családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; 

B) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 

• kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 

• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a 

gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából 

történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, 

valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására 

és megszüntetésére, 

• együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 

a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek 

megelőző pártfogását, 

•  a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 

koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 

szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 

körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 

helyreállításához, 

•  utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek 

családjába történő visszailleszkedéséhez, 

• védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 

segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi 

pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási 

tervet készít; 

C) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálat számára. 

A  Mezőkövesdi Kistérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységei: 

A családsegítés keretében biztosítani kell 

• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
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• a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve 

konfliktusok megoldásának elősegítését, 

• a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztést, 

• a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

• a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat, 

Családsegítés intézményünkben a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató - a család- és 

gyermekjóléti szolgálat - keretében működik. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a 

családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 

intézményegységeként működik. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentebb felsoroltakon túl: 

• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 

intézkedést, 

• szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 

illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

• segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 

• felkérésre környezettanulmányt készít, 

• kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 

• biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 

•  részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 

• nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.  

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 

Elmondható, hogy a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekeknél a felmerülő okok és 

megoszlásuk hasonló arányú az előző évekéhez. A halmozottan problémás, anyagilag és 

egzisztenciálisan hátrányos helyzetű családok továbbra is bennmaradtak a gyermekvédelem 

rendszerében, valamint egyre több iskolai deviáns magatartási forma fordul elő. A szociálisan 

hátrányos helyzet halmozódása magával vonhatja a negatív életfeltételeket, melyek más, ezzel 
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összefüggő tényezőkkel együtt nagyobb mértékben eredményeznek normaszegést. A családi 

értékek labilitása és eltérése a közértékektől kedvezőtlen minta a gyermekek számára. 

 

A gyermekvédelemben dolgozók évről-évre észlelik, hogy a munkájuk nehezebb, egyre 

bonyolultabb, és olyan összetett esetekkel kell szembesülni, ahol a jogszabály egyébként logikus 

elvárásai nem minden esetben alkalmazhatók. A változások szembetűnők és a jelenlegi 

helyzetben csak arra lehet számítani, hogy a jól képzett és jó gyakorlati érzékkel rendelkező 

szakemberek képesek idomulni a változásokhoz, képesek tudásukat, empátiás készségüket 

annak érdekében kamatoztatni, hogy a környezetünkben felnövekvő gyermekek sorsát 

megfelelő módon előkészítsék, alakítsák. 

A gyermekvédelmi törvény előírása szerint a jelzőrendszer tagjai a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében az elmúlt évben is folyamatosan együttműködtek 

szinte minden esetben. Mindannyiunk fontos feladata, hogy a törvényben biztosított 

eszközökkel, különösen a településen kialakított jelzőrendszer minél magasabb szintű 

működtetésével segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a gyermekek és szüleik életvezetését a lehető 

leghelyesebb irányba tereljük.  

A fentiekben megfogalmazott cél a gyermekvédelemben működő hatékony részvétel, a 

jelzőrendszer szorosabb működésével, teljes körű információáramlással és egymás 

tevékenységére épülő gyermekvédelmi munkával érhető el. 

 

 

 

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2012 42 571

2013 67 569

2014 59 545

2015 51 544

2016 45 108

2017 81 101

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma
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Évről évre visszatérő gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása. A védelembe vétel keretében 

gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsősorban az iskolai igazolatlan hiányzás, 

valamint magatartási, beilleszkedési zavarok és az ezzel szorosan összefüggő szülői 

elhanyagolás.  

Az óvodai-iskolai nevelők munkája önmagában kevés, mint ahogy a szociális szakembereké is, 

hiszen az elért eredményeket nehéz fenntartani, ha az otthoni körülmények erre nem alkalmasak.   

Ebben segíthet a közösség ereje, az óvodán-iskolán kívüli programok szervezése, amely 

elősegíti a hátrányos helyzetű gyermekek szocializálódását. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 952

2013 964

2014 840

2015 815

2016 685

2017 635

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma csökkent az elmúlt négy 

évben.  

2017 évben 271 család, 635 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálatnál a gyermekek értelmi, érzelmi, testi, lelki- erkölcsi 

veszélyeztetettségének hátterében a képzeletbeli dobogó első 4 fokán, a „szülők, család 

életvitele”, „gyermeknevelési” gondok, „magatartászavar, teljesítményzavarral”, és az „anyagi, 

megélhetési, lakhatással” összefüggő problémák álltak. Mellettük látványos mértékben 

növekedett a „szülői elhanyagolás”, a „gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség”, 

valamint a „családi konfliktusok” száma. A kategóriák szorosan összefüggenek, a családi háttér 

stabilitásának gyengülésével, növekednek a gyermek deviáns viselkedésének, 

beilleszkedésének a problémái.  

 

A gyermekjóléti szolgálat alapvetően a másodlagos prevencióval foglalkozik, vagyis a 

jelzésekből érkező problémák feltárása során - amennyiben szükséges, és amennyiben azt a 

család önkéntesen elfogadja – alapellátásban, vagy a veszélyeztetettség megelőzése, 

megszüntetése érdekében, hatósági közreműködéssel, védelembe vétel mellett foglalkozik a 

családokkal, gyerekekkel.  

 

A rendszeresen hiányzó gyerekek esetében megállapítható, hogy a legtöbb család 

mélyszegénységben él. A hiányzás alapvetően a túlkoros gyerekeknél, nagyobb százalékban a 

középiskolásoknál fordul elő, vagy olyan családban figyelhető meg, ahol a nagyobb gyerekek 

mintái adják az alapot a negatív viselkedés folytatására. Az igazolatlan mulasztással rendelkező 

középiskolás gyerekek szülei tehetetlennek érzik magukat, „nem tudnak hatni a gyerekre.” 

Ugyanakkor mind a szülők, mind a kamasz gyermekek felelőssége egyértelmű a kialakult 

helyzettel kapcsolatban.  
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A kisebb gyerekek igazolatlan mulasztásai esetén, pedig a szülők sok esetben hárítani 

igyekeznek, kicsinyítik az esetjelzés súlyát. Az alapvető problémaforrás, hogy az állami akarat 

egyfajta következetességre törekszik, addig a családok életében nincs rendszeresség, nincs 

minta arra, hogy hogyan végezzenek hatékony munkát, ebből fakadóan az elvárás sem belülről 

fogalmazódik meg a szülőben, hanem egyfajta külső kontrollnak való megfelelés 

következménye. A nevelési problémák egy része abból fakad, hogy maguk a szülők is 

alulszocializált családból kerültek ki, esetlegesen maguk a szülők is fogyatékossággal 

rendelkeznek, nem értik a rendszeresség, és a következetesség fogalmát, vagy mást értenek 

alatta. Jellemző a hó végi éhezés, így sokszor a mindennapi problémák inkább előtérbe kerülnek, 

mint a gyermeknevelési kérdések. A legnehezebb körülmények között élő gyermekek esetében, 

a háztartásszervezési feladatok ismeretének hiánya, együtt jár rendszeresség, a fegyelem, a 

szabályok kialakulatlanságával. Célszerű megoldás lehetne, hogy csoportfoglalkozás keretén 

belül nyissunk a gyerekek felé, de a magas esetszám, és a kötelező feladatok ellátásának 

elsődlegessége miatt, ennek megszervezése eddig akadályba ütközött. 

 

Mindez ráirányítja a figyelmet a gyermeknevelés problémáira, illetve annak fontosságára, hogy 

állást foglaljunk, a családban lezajló, sok esetben hiányos szocializációs folyamatot, milyen 

értékek, elvek mentén, milyen módszerekkel tudjuk, mi felnőttek, szociális segítők, óvoda 

pedagógusok, pedagógusok, védőnők, bűnmegelőzési szakemberek, karitatív szervezetek tagjai 

elősegíteni. Ennek kapcsán ki kell mondanunk, hogy kell a gyermeknevelésben korlát, szükség 

van, világos határvonalak meghúzására. 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya                        

 

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások: 

 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényhez 

kapcsolódóan az önkormányzat Képviselő-testülete ezen feladat ellátását a 15/2015. (VIII.27.) 

önkormányzati rendeletében szabályozta. 

Az előbb említett helyi rendeletben meghatározta az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 

rendelkező gyermekek védelme, életszínvonalának javítása érdekében a gyermeket nevelő 

családok részére nyújtható gyermekvédelmi ellátási formákat, a helyi sajátosságoknak 

megfelelő feltételeket és eljárásokat.  

 

Polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek:   

− Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 

− tanszertámogatás 

− helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás 

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
 

Az önkormányzat saját forrásból finanszírozott támogatásként 2015. évben bevezette a 

tanszertámogatást. A tanszertámogatás a Mezőkövesd Város közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező és Mezőkövesd Város közigazgatási területén működő alap-és középfokú nevelési-

oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos hallgatók részére került megállapításra. A 

tanszertámogatás összege: 10.000.-forint/fő, mely évente egy alkalommal adható, Erzsébet 

utalvány formájában. 

2017. évben összesen 1348 hallgató részesült támogatásban, 13.480.000.-forint összegben. 
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Az önkormányzat nagymértékű anyagi forrásokat biztosít arra, hogy a város lakosságát segítse. 

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz, ezáltal 

hátrányos helyzetű felsőoktatásban részt vevők számára tud nyújtani ösztöndíjat. A 2017. évi 

pályázati fordulóban 139 fő részére került megállapításra Bursa Hungarica “A” típusú 

ösztöndíj 6.890.000.-forint összegben.  
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

  Mezőkövesd Város Önkormányzatának nincs ilyen jellegű információja. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat becslése szerint a Mezőkövesden élő romák száma 

mintegy 1700 fő, ami megközelítőleg a lakosság 10%-a. A roma lakosság koncentráltan a város 

négy szegregátumában él. A lakások nagy része több mint 100 éves, vályogból készültek. Az itt 

élők jelentős része munkanélküli, az egy főre jutó jövedelem a családon belül rendkívül 

alacsony, így mindennapi létfenntartási gondokkal küzdenek. Az átlagos családnagyság 6-8 fő. 
 

Az önkormányzati segélyezési politika középpontjában a család áll, hiszen a család az a 

társadalmi egység, amely a gyermek nevelését, gondozását biztosítja. Az önkormányzat 

filozófiája, hogy a támogatói rendszerrel a családot kell képessé tenni e feladatának ellátására. 

 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése: 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. 

Tagjai: egészségügyi szolgáltatók (védőnők, orvosok, gyermekorvosok, stb), családsegítő 

Év

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

2012 189 328 382

2013 139 331 502

2014 144 314 446

2015 387 318 442

2016 419 276 406

2017 451 243 383

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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szolgálat, oktatási-nevelési intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák), rendőrség, egyház, de a 

szolgálat feladata a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése az 

észlelő-és jelző rendszerben. A jelzőrendszer tagjai kötelesek, lehetőleg írásban, jelzéssel élni a 

gyermekjóléti szolgálat felé, ha a gyermek veszélyeztetettségét észlelik.  

 

A szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival esetmegbeszélések, 

esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában.  A megbeszéléseken feltárjuk a 

veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására közösen teszünk javaslatot. A 

gyermekjóléti szolgálat fontos feladata, az intézményekkel való együttműködés megszervezése, 

tevékenységük összehangolása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, és 

egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség megelőzése érdekében.  

 

A Mezőkövesdi Városi Rendőrkapitánysággal közösen 2012. március 1. - 2012. május 31. 

között, 7 alkalommal „Ifjúságvédelmi Őrjáraton” vettek részt. Ennek célja az iskolai hiányzások 

megelőzése, az iskola mellé járók felkutatása, a szülők értesítése. Az akció sikerét jelzi, hogy 

ezen tanulók közül, a figyelmeztetést követően nem vált szükségessé gondozásba vétel a 

szolgálatnál. 
 

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) 

 

 

 
 

Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma

2012 8 68

2013 8 67

2014 8 70

2015 6 99

2016 8 77

2017 5 80

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése értelmében a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik: 

− a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

− a fogorvosi alapellátásról,  

− az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

− a védőnői ellátásról,  

− az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Az alapellátásban jelenleg 3 területi ellátással rendelkező gyermek háziorvos dolgozik. A 

háziorvosok mindegyike vállalkozó háziorvos, akikkel Önkormányzatunk feladatellátási 

szerződést kötött. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozik a fogorvosi ellátás is, amelyet szintén 

feladatellátási szerződés alapján, 4 vállalkozó fogorvos lát el. Orvosaink és a mellettük dolgozó 

asszisztencia több évtizede látja el az egészségügyi szolgáltatást, ami az orvos-beteg kapcsolat 

kialakításában nagyon hatékony, kevés település mondhatja el, hogy az egészségügyi ellátás 

szempontjából ilyen stabilitással rendelkezik. 
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Teljeskörű a gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, nincs ellátatlan gyermek a 

településen. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői – Az önkormányzatnak jelenleg 

nem áll rendelkezésére adat a táblázathoz. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A városban megtalálható és jól kidolgozott rendszerben működik az oktatás. Mezőkövesd a 

bölcsődei, óvodai ellátás mellett mind az alapfokú, mind a középfokú oktatás lehetőségét 

biztosítja az itt élő, valamint a térség fiataljai számára. Mezőkövesd városa kiemelten kezeli az 

ifjúság nevelését-oktatását, az ehhez kapcsolódó intézményrendszer működtetését, segítését.  

Kiterjedt intézményhálózaton keresztül biztosított a 3-18 éves korosztály többirányú nevelése, 

oktatása.  

 
 

Év

Önkormányzati 

bölcsődék száma

(TS 4801) ?

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

(TS 4701)

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő)

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.)

2012 1 85 7 0

2013 1 105 5 0

2014 1 101 4 0

2015 1 105 9 0

2016 1 104 5 0

2017 1 106 6 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
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Év

Működő (összes) 

bölcsődei 

férőhelyek száma

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 

száma

Családi napköziben 

engedélyezett 

férőhelyek száma 

(december 31-én)

(TS 4901)

2012 96 96 0 0

2013 108 108 0 0

2014 108 108 0 15

2015 108 108 0 15

2016 108 108 0 17

2017 121 108 13 17

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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Bölcsődei és óvodai feladatellátás 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt)

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 49 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 49 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 22 0

Kisegítő személyzet 2 fő - 2 fő 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

22

6:30-17:30

Az óvodákban felváltva ügyelet biztosított.

8

db

510

4

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

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401) 

Óvodai férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma

(TS 2501)

2012 616 19 435 4 479 0

2013 591 21 485 4 435 0

2014 548 21 485 4 428 0

2015 550 22 510 4 448 0

2016 550 22 510 4 459 0

2017 22 510 4 485 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
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Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 2003-ban a városban működő óvodákat egységes 

irányítás alá vonta és létrehozta a Mezőkövesd Város Napköziotthonos Óvodája intézményét. 

A városi óvoda négy óvoda integrációjából jött létre, egy óvodát pedig – a csökkenő születések 

számát figyelembe véve – jogutód nélkül megszüntetett az önkormányzat. 

2009-ben újabb átszervezés eredményeként az óvodai feladatellátás bölcsődei ellátással egészült 

ki, így az intézmény 2013 óta a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde nevet viseli az intézmény. 

A 2012-ben befejezett nagyszabású bölcsődefelújítást 

megelőzően a városban két bölcsőde működött, az 

egyiknek 1988 óta egy óvoda adott otthont 15 

férőhellyel, míg a másik a Deák Ferenc úton található. 

Az utóbbi, épület 1984-ben nyitotta meg kapuit, ahol 

5 játszószoba fogadta a kicsiket. A telephelyek évek 

óta 120%-os feltöltöttséggel működtek, ezért is 

döntött úgy az önkormányzat, hogy pályázat útján 

kibővíti a Deák Ferenc úti bölcsődét és összevonja a 

két tagintézményt. A projektnek köszönhetően az 

épület egy új szárnnyal bővült, melynek eredményeként közel 40%-kal megnőtt az intézmény 

befogadóképessége, emellett megújultak a már meglévő helységek, valamint négy új 

csoportszobát is kialakítottak a bölcsődében. A belső átrendezés mellett megújult az épület teljes 

tetőszerkezete, az új épületrészek 10 cm vastag hőszigetelést kaptak, valamint kicserélték a 

nyílászárókat is. Az építkezés során gondoltak az akadálymentesítésre, így könnyen 

megközelíthető kerekesszékkel vagy babakocsival is. A beltérben speciális burkolatok és 

jelzések segítik a nehezen közlekedőket. Természetes anyagokból készült praktikus játékokat és 

foglalkoztató eszközöket is vásároltak, ezeket a mai naptól a bölcsődések is használatba vehetik. 

A nagyszabású uniós támogatással megújult épületben mostantól XXI. századi körülmények 

között cseperedhetnek a legkisebbek. A térségben eddig is népszerű intézmény ezentúl kétszer 

annyi gyermek napközbeni ellátásáról tud gondoskodni, segítve ezzel az édesanyák visszatérését 

a munkába.  

A bölcsődei ellátás keretében az intézmény biztosítja a családban nevelkedő gyermekek 

napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését a gyermek 3 éves korának betöltéséig, 

illetve annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek 3. életévét betölti. Orvosi 

szakvélemény alapján biztosítja az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását és 

nevelését a gyermek 4. életévének betöltését követő augusztus 31. napjáig. Továbbá a 

fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását a gyermek 6. életéve betöltését követő 

augusztus 31-ig. 

A településen 4 tagóvoda működik. Az óvoda szabadon választja meg a szakmai programját. 

Arra törekednek, hogy a gyermekek fejlődését legjobban biztosító programokkal dolgozzanak. 

Az óvodákban 22 gyermekcsoportban 49 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Az 

óvodai férőhelyek száma  510. Az óvoda felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelését, ellátását. A rászoruló gyermekekkel – pedagógiai szakszolgálati intézményből – 

logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus foglalkozik. Nagy gondot fordítanak a népi 

hagyományok ápolására, az anyanyelvi és művészeti nevelésre, a zenei előképzésre és az 

egészséges életmód iránti igény kialakítására. 

Egy-egy óvodában a szülői igények kielégítésére idegen nyelvvel való játékos ismerkedés 

folyik. Az óvodákban a foglalkozásokat úgy szervezik, hogy egyrészt eleget tudjanak tenni az 

óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak, másrészt az 

iskolai életmódra is felkészítik őket. Az óvodában roma kulturális nevelés is folyik.
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d) gyermekjóléti alapellátás                                                                                                       

 

A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az 

alapellátásnak hozzá kell járulni a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, 

életkörülményeinek javításához. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 

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

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

Gyermekjóléti alapellátások:  
 

• Biztos Kezdet Gyerekház 

• Gyermekjóléti Szolgáltatás:  család- és gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti 

szolgálat,  

• Gyermekek Napközbeni Ellátása: bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás,  

• Gyermekek Átmeneti Gondozása: befogadó szülő, helyettes szülő, gyermekek átmeneti 

otthona, családok átmeneti otthona. 

 

A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat rendelete értelmében a városi bölcsődében, 

óvodákban és iskolai napközi ellátás keretében vehetik igénybe az ellátást igénylők. 
 

e) gyermekvédelem                                                                                                                      

 

A gyermekvédelem, a gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások egy olyan széles körű és 

sokszereplős, több ágazatot érintő és befolyásoló rendszer, amelynek struktúrája és működési 

formája alapvetően meghatározza a rendszer egyes elemeinek hatékonyságát és hatásosságát. A 

helyi rendszer elemeinek sajátossága, hogy részben minden gyermek számára nyújt 

gondoskodást, részben pedig fokozott védelemben részesíti az arra rászorulót.  

A kötelező tartalmi követelmények több ellátórendszert ölelnek fel, mely a gyakorlati munka 

során a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásában fokozatosságot jelentenek. Az 

első lépcső a kötelező jelzőrendszerek: védőnő, gyermekorvos, háziorvos, bölcsőde, óvoda, 

iskola. Ezt követik a segítők: családsegítő szakember, nevelési tanácsadó, szakpszichológus. 

Végül a hatóságok: esetmenedzser, jegyzői gyámhatósági intézkedések, szabálysértési 

intézkedések, rendőrhatósági intézkedések, gyámhivatali intézkedések. 

Az önkormányzati segélyezési politika középpontjában a család áll, hiszen a család az a 

társadalmi egység, amely a gyermek nevelését, gondozását biztosítja. Valljuk, hogy a támogatói 

rendszerrel a családot kell képessé tenni e feladatának ellátására. 

 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások legközelebb Miskolcon érhetők el. 1991-ban 

nyitotta meg kapuit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona 

Miskolcon, amely családok átmeneti otthonaként funkcionál. Célcsoport: a lakhatási 
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lehetőségüket elveszett, vagy rossz lakhatási körülmények között élő gyerekek és szüleik, 

családon belüli erőszak elől menekülő édesanyák és gyermekeik. Az otthonban 40 főt tudnak 

egyidejűleg elhelyezni. 

A családok önként kérhetik felvételüket az intézményvezetőnél személyesen, telefonon vagy 

levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz 

lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, 

titkolt terhesség, egyéb. 

Az átmeneti intézményben az egyszülős családok átlagosan 12 hónapig tartózkodhatnak. A 

gondozási időszak alatt a gyermekek teljes körű ellátást kapnak (étkezés, iskoláztatás költsége, 

ruházat, szabadidős tevékenység járulékos költség), a felnőttek szükség szerinti ellátásban 

részesülnek. A gondozottak folyamatos személyi segítséget kapnak annak érdekében, hogy az 

intézményen kívüli életüket minél előbb megkezdhessék. 

2005-től az intézmény egy modell-kísérletben vesz részt. A szakminisztérium támogatásával 

családon belüli erőszak áldozatává vált egyedülálló nőket, valamint gyermekes anyákat 

fogadnak be. Az úgynevezett „krízis-ellátásban” más segítő munkát alkalmaznak, mint az 

átmeneti otthonba került családoknál. Az akut bántalmazás miatt bekerülő nők és gyermekek 30 

napig maradhatnak, ahol teljes körű, ingyenes ellátásban részesülnek. A krízis ellátás célja, hogy 

az akut krízist feldolgozhassák a bántalmazottak, illetve a megfelelő pszichés, mentális, jogi, 

anyagi és személyi segítséggel tartós, biztonságos lakhatáshoz jussanak. A krízis-ellátást az 

intézményen belül integráltan végzik. A bántalmazottak így a profi szakemberek támogatásán 

kívül az átmeneti otthonban élők segítségét is élvezhetik. 

 

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

 

Mezőkövesden az egészségfejlesztési, sport, szabadidős és szünidős programokhoz való 

hozzáférés biztosított. 

 

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

 

 

Év

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos mértékű 

kedvezményes étkezésre 

jogosultak száma 1-13. 

évfolyam

2012 189 328 382

2013 139 331 502

2014 144 314 446

2015 387 318 442

2016 419 276 406

2017 451 243 383

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Nem jellemző, nem jutott az Önkormányzat tudomására ilyen jellegű eset. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül 

 

A települési igyekszik minden lehetséges segítséget megadni az ellátórendszereken belül.  

 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az országos tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogellenes elkülönítés leggyakrabban a 

köznevelés területén tapasztalható, éppen ezért alapvető fontosságú Mezőkövesd Város 

Önkormányzata számára, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel küzdjön a szegregáció 

ilyen formája ellen, és biztosítsa minden gyermek számára az egyenlő bánásmódot, illetve 

szükség esetén a pozitív diszkriminációt a köznevelési intézményekben. Ugyanakkor ezen a 

szakterületen fokozottan szükséges a partneri együttműködés a Mezőkövesdi Tankerületi 

Központtal, hiszen a köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény értelmében 2013. január 1-től – az óvodák kivételével - már nem önkormányzati 

fenntartásúak. 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű 

és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása 

 

 
 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2011/2012 561 648 1 209 566 46,8%

2012/2013 573 603 1 176 543 46,2%

2013/2014 611 575 1 186 563 47,5%

2014/2015 640 534 1 174 592 50,4%

2015/2016 655 495 1 150 608 52,9%

2016/2017 634 530 1 164 575 49,4%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek  

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 2 53 5 

2012/2013 2 52 5 

2013/2014 2 54 5 

2014/2015 2 55 4 

2015/2016 2 54 4 

2016/2017 2 55 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a nappali oktatásban (TS 2301)

Fő

2011/2012 189

2012/2013 165

2013/2014 131

2014/2015 145

2015/2016 156

2016/2017 131

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Tanév

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban
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A településen négy általános iskola működik, ebből három állami tagiskola egy pedig az 

egyházi fenntartású katolikus általános iskola.  

 

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 

Az intézmény fenntartója a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. 

 

Tagintézményei: 

 

- Bárdos Lajos Tagiskola, 

- Mező Ferenc Tagiskola,  

- Szent Imre Tagiskola,  

- Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Az iskolákban a tárgyi feltételek megfelelőek, a felszereltség, ellátottság, a fejlesztő eszközök 

színvonala kielégítő. 

 

Szent István Katolikus Általános Iskola 

 

Az iskola 1926-ban alakult. A tanítást 1926. szeptember 20-án az Isteni Megváltó Leányai 

szerzetesrendhez tartozó 18 nővér kezdte el 630 tanulóval. Mivel az iskolában nővérek 

tanítottak, ezért szerepelt az iskola a köztudatban Zárda néven. Az iskola átvészelt árvizet, volt 

a II. világháború idején német, majd orosz katonai kórház. A háború az épületben és a 

berendezésekben is nagy pusztítást végzett. 1946-ban a tanítás újra beindult, a károk 

helyreállítása fokozatosan megtörtént. 1948. július 26-án az államosítással megszűnt a katolikus 

iskola, a nővéreknek el kellett hagyniuk az intézményt. Az épület a további 4 évtizedben állami 
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általános iskolaként működött, I. számú Általános Iskola, majd Petőfi Sándor Általános Iskola 

néven. 

A 1990. évi IV. sz. törvény – “Törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról” – alapján lehetőség 

nyílt a katolikus iskola újraindítására. Az egykori nővérek munkájának eredménye, a katolikus 

nevelés hatása indította el a katolikus iskola újraindításának gondolatát, szervezését. A szülők 

kérésére tekintettel Mezőkövesd Város Önkormányzatának határozata értelmében dr. Seregély 

István egri érsek megalapította a Szent István Katolikus Általános Iskolát Mezőkövesden. 1991. 

július 1-én, 43 évvel az államosítás után az iskola ismét ismét egyházi tulajdonba került elsőként 

az egri egyházmegyében. 

A több, mint 80 éves épületen végzett közel két évtizedes karbantartó-felújító munkáknak 

köszönhetően iskolánk állapota a biztonságos üzemelést hosszútávra tudja biztosítani a jövőben. 

Mezőkövesd város négy általános iskolájának egyikeként az iskola városi beiskolázású, a 

bejárók száma közelít a 10 %-hoz. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai között 4 fő fejlesztőpedagógusi 

végzettséggel is rendelkezik, ők folyamatosan foglalkoznak a gyermekekkel, de rajtuk kívül 1 

fő szakember hetente egyszer külön kijár minden óvodába és iskolába a Nevelési Tanácsadóból. 

Az eltérő nevelési igényű gyerekekkel a Bárdos Lajos Tagiskolában foglalkoznak. 

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Nincs ilyen jellegű probléma a településen. 

 

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

hatékonyságában mutatkozó eltérések 

 

Az intézmények továbbtanulási mutatói igen változatos képet mutatnak. A gimnáziumokban 

továbbtanulók száma jelentős. A Bárdos Lajos Tagiskolában végző HH és HHH gyermekek 

viszont túlnyomó többségben szakiskolai képzést választanak. Az általános iskola befejezése 

után kevés az olyan tanuló, aki nem tanul tovább. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A természetbeni juttatás egyik formája a kedvezményes, vagy ingyenes gyermekétkeztetés; a 

másik normatív kedvezmény pedig az ingyenes tankönyvellátás.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata minden évben kiírja az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködésben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatot, amelynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási részvételének támogatása.  

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata csatlakozott az Arany János Tehetséggondozó programhoz 

is, ezzel is segítve a diákok továbbtanulását.  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya a 

településen 

Hátrányos helyzetű tanulók bevonása az iskolán 

kívüli programokba 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A foglalkoztatottsági szerkezet kiegyensúlyozottabbá tétele és a munkanélküliség nemek 

szerinti különbségének csökkentése érdekében az Európai Unió már az 1997. évi luxemburgi 

csúcsértekezleten a foglalkoztatási irányelvek közé emelte a női-férfi esélyegyenlőség 

biztosítását ezen a téren is. A következő évek során az irányelvek minden évben bővültek 

néhány ponttal: az 1999. évi foglalkoztatási irányvonalak fő célkitűzései között például szerepelt 

a családbarát intézkedések és szolgáltatások kezdeményezése, a nők munkaerő-piaci re-

integrációjának elősegítése. Az uniós foglalkoztatási stratégia részévé vált a férfiak és nők 

foglalkoztatási arányának kiegyensúlyozása, és az egyenlő bérezés elvének érvényesítése is. 

 

Magyarországon a nők az átlagosnál rosszabb pozíciót foglalnak el a foglalkoztatási 

struktúrában, így keresetük is alacsonyabb (bár nem jelentős a különbség, kb. 4%), mint a 

férfiaké, s ez különösen megnehezíti egy nő helyzetét válás esetén, amikor a gyermekek 

nevelése, eltartása, iskoláztatása jelentős részben rá hárul.  

 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

  

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

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

gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

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

elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a 

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

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

a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

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

elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 5 744 5 837 n.a. n.a. 522 537

2013 5 697 5 784 n.a. n.a. 542 600

2014 5 625 5 726 n.a. n.a. 488 577

2015 5 578 5 664 n.a. n.a. 411 498

2016 5 479 5 621 n.a. n.a. 399 477

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 360 425

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és a 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 hányan nevelnek 

gyermeket, hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, hányan egyedülállók. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztálya által szervezett képzéseken történő  

részvételre van lehetőség. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Nem jellemző az alacsony iskolai végzettség.  

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
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Nincs ilyen jellegű feltárt eset a településen. 

 

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.) 

 

Az óvodai és bölcsődei férőhelyek száma megfelelő, hála a legutóbbi Egri úti Tagóvoda 

kapacitásbővítő fejlesztésének, minden gyermeket fel tudnak venni az óvodai ellátásba. 

Az Önkormányzatnak nincs tudomása a hatáskörén kívül álló cégek, szervezetek 

munkavállalóinak kedvező családbarát intézkedéseiről, de a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal és Mezőkövesd Város Önkormányzata és az általa létrehozott cégek,  

intézmények családbarát munkahelyek. A rugalmas, csúsztatható munkaidő is engedélyezett, 

igénybe vehető.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 
 

 
 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 8 543 68

2013 8 532 67

2014 8 558 70

2015 6 593 99

2016 8 617 77

2017 8 0

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Nincs az önkormányzatnak erre vonatkozó információja. 

 

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

otthona) 

 

A Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt a személyek, családok kapcsolatkészségének 

javításához, pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez. Szervezi az aktív korú, nem 

foglalkoztatott személyek együttműködési programját, üdültetést, táboroztatást, 

gyermekfelügyeletet szervez, segíti a speciális, önsegítő csoportok működését, információkat 

gyűjt és ad. 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi-lelki egészségének családban történő 

nevelésének elősegítése érdekében: 

 

- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése. 

- A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 

szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése. 

- A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 

ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 

szervezése. Szabadidős programok szervezése. 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása térítésmentes. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők tevékenyen részt vesznek a helyi közéletben. A Képviselő-testület tagjai között 2 fő nő 

képviselő van, a bizottságok belső és külső tagjai között pedig 4 fő nő. Több önkormányzati 

intézmény élén is női vezető áll. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Nincs ilyen jellegű kezdeményezés a városban. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Elmondható, hogy a nők munkanélkülisége probléma a településen. Erre megoldást jelenthet az 

átképzés, valamint a különböző továbbképzési programok indítása.    

     

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
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Nők munkanélkülisége 

 

Átképzési lehetőségek, pályázati forrásokból 

képzések megvalósítása 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

 

 
 

A táblázat adataiból kiderül, hogy településünkön a nyugdíjban, ellátásban és egyéb 

járandóságban részesülők száma folyamatosan csökken. Valószínűsíthetően a magasabb női 

átlagéletkor az oka annak, hogy a nők száma jóval magasabb, mint a férfiaké. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 1 948 3 258 5 206

2013 1 880 3 201 5 081

2014 1 793 3 138 4 931

2015 1 753 3 100 4 853

2016 1 725 3 044 4 769

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

 
 

 
  

 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2012 1 059 108 10% 562 n.a. #ÉRTÉK!

2013 1 142 147 13% 576 n.a. #ÉRTÉK!

2014 1 065 153 14% 538 n.a. #ÉRTÉK!

2015 908 163 18% 462 n.a. #ÉRTÉK!

2016 875 151 17% 502 n.a. #ÉRTÉK!

2017 785 147 19% 459 n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma ?
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Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma jelentősen megnőtt 2012-2015 között, ám 

azóta -ha kis mértékben is – csökkenő tendenciát mutat. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

 

Nincs ilyen jellegű program a településen. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nem jellemző a településen. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

 Az öregségi teljes nyugdíjban részesülő személyek szemétszállítási díjának átvállalása   

(1) Az önkormányzat azon mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásának 60 

literes űrtartalmú hulladék-gyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének 

szemétszállítási díját vállalja át, ahol kizárólag:   

a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő, vagy  

b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint közgyógyellátásban részesülő, vagy   

c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy  

d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag ezen 

személyek családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló személyek laknak; és az 

egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) bekezdésben foglaltakat.   

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg,   

a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíjminimum 550 %-át,   

b) aki egyedül él és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy 

főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 

600%-át.   

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény azokat a háztartásokat is megilleti, ahol 

kizárólag 70 évet betöltött személyek élnek, és a kérelem benyújtását megelőző hónap alapján 

számított egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

ötszörösét.   

Helyi buszközlekedés igénybevételéhez támogatás   

  

A helyi buszközlekedési támogatás igénybevételére jogosult:   

A korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányászjáradékban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági 

ellátásban részesülő személy nyugdíjas igazolványa alapján, időskorúak járadékában részesülő 
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személy – határozat alapján – feltéve, hogy a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.  

 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe történő belépéshez támogatás  

 

Az Önkormányzat a Zsóry Gyógy-és Strandfürdőbe belépéshez támogatást biztosít a 

nyugdíjasok és a Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek részére. 

2015 évtől a nyugdíjasok részére nyújtott támogatás mértéke nőtt (a korábbi 20 Zsóry 

belépőjegy támogatás helyett 30 alkalommal vehetik igénybe a kedvezményt) 

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe belépéshez a támogatást 2017-ben összesen 3109 fő vette 

igénybe. A Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek részére nyújtott kedvezményes 

Zsóry belépőjegy támogatás 1706 fő, a nyugdíjasok részére nyújtott Zsóry belépőjegy támogatás 

1403 fő részére lett megállapítva. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma – Önkormányzatunknak jelenleg nem áll rendelkezésére ehhez kapcsolódó adat.  

 

 

 
 

Év
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos 

száma (fő) (TS 5701)

2012 5

2013 4

2014 6

2015 7

2016 10

2017 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 

száma
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Idősek Otthona 

Az intézményi egység tartós bentlakást nyújtó, idősek ellátását szolgáló intézmény. Az Idősek 

Otthona, olyan ápolást, gondozást nyújtó intézmény, amely az önmaguk ellátására nem, vagy 

csak folyamatos segítséggel képes személyek részére nyújt teljes körű ellátást. A szolgáltatás 

része a lakhatás biztosítása, napi ötszöri étkeztetés, a (szükség esetén) ruházattal való ellátás, a 

textíliával való ellátás, a mentális gondozás biztosítása, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. 

Az intézmény folyamatosan biztosítja a szolgáltatását. 

 

Idősek Klubja 

 

Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak 

megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi 

programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, 

csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön.  

 

Időskorúak Gondozóháza 

  

Időskorúak Gondozóháza, olyan átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amely átmeneti 

jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra, teljeskörű ellátást nyújt azoknak az időskorú, valamint 

azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük, vagy 

más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. A szolgáltatás része a lakhatás 

biztosítása, napi ötszöri étkeztetés, a (szükség esetén) ruházattal való ellátás, a textíliával való 

ellátás, a mentális gondozás biztosítása, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés biztosítása. 

 

Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének 

fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
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A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, 

szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 

megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

 

Szociális segítés keretében biztosítani kell 

• a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 

• a háztartási tevékenységben való közreműködést, 

• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 

• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 

Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

• az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 

• a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 

• a szociális segítés keretében fentebb felsorolt feladatokat. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A fent említett otthonok és klubok, civil szervezetek, valamint a Mezőkövesdi KÖZKINCS-

TÁR Nonprofit Kft. programjai. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártassága átlagosnak mondható, azonban folyamatosan lenne igény az 

ehhez kapcsolódó képzésekre, hiszen sok idős csak így tud kapcsolatot tartani az esetlegesen 

távol élő családtagokkal. 

 

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

településen 

 
 

A településen számos program szolgálja az idősek szórakozását és hasznos időtöltését.  

Év

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma

(TS 3801)

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány)

(TS 3901)

Muzeális 

intézmények 

száma

(TS 4001)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 4101)

2012 1 93 538 3 6

2013 1 90 111 4 2

2014 1 88 145 4 10

2015 1 86 529 4 10

2016 1 88 735 4 12

2017 1 87 848 4 12

Forrás: TEIR

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
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Az időseket célzó programok a településen: 

 

Idősek Napja 

Idősek Karácsonya 

Halló még itt vagyok! – nyugdíjas klubok találkozója 

Operett műsorok 

Városi rendezvények részprogramjai 

Civil szervezetek rendezvényei 

 

Több civil szervezet is összefogja az időseket:  

 

Idősügyi Tanács, Matyó Nagymama Klub Egyesület Közalkalmazottak és Köztisztviselők 

Nyugdíjas Klubja, Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, Hon- és Rendvédelmi Dolgozók Nyugdíjas 

Klubja, Egészségügyi Dolgozók Nyugdíjas Klubja, Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, 

Matyó Népművészeti Egyesület, stb. 

 

Egy társadalom megítélését alapvetően meghatározza az, hogy hogyan bánik az idős 

emberekkel. 

Magyarország Kormánya az 1712/2014. (XII. 5.) Korm. határozatával Idősek Tanácsának 

felállításáról döntött. A testület alapvetően konzultatív, véleményező, javaslattevő és koordináló 

feladatot lát el. A 81/2009. (X. 2.) OGY határozattal elfogadott Idősügyi Nemzeti Stratégia 

elemzi az idősek helyzetét, stratégiai fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg, illetve stratégiai 

összefoglalót tartalmaz. 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a 2005-ben döntött az Idősügyi Tanács létrehozásáról. 

Az Idősügyi Tanács Mezőkövesd közigazgatási területén élő időskorúak, főleg nyugdíjasok és 

Mezőkövesd Város Önkormányzata közötti folyamatos együttműködés megvalósítása 

érdekében jött létre. Az Idősügyi Tanács létrehozásának célja volt az önkormányzat által a 

nyugdíjasok életkörülményeit érintő és befolyásoló indítványok, önkormányzati 

kezdeményezések, jogszabály tervezetek városvezetéssel való konzultatív, javaslattételi 

lehetőséggel való megvitatása. Céljai közt szerepel az időskorúak körében megfogalmazott 

közérdekű kérdések, érdekvédelmi jellegű problémák ismertetése, megvitatása, intézkedések 

kezdeményezése. 

Az immár 13 éve – az észak-magyarországi régióban egyedüliként – működő tanács beváltotta 

a hozzá fűzött reményeket, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a fentiekben 

megfogalmazott célok megvalósultak, a Mezőkövesdi Idősügyi Tanács működése eredményes. 

 

2018-ban létrejött a Mezőkövesdi Kistérségi Idősügyi Tanács, melynek célja a kistérség 

településein működő nyugdíjas klubok közötti együttműködés kialakítása, kirándulások, 

programok szervezése, a szervezetek munkájának összehangolása, tájékoztatása és az 

információ csere segítése. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Megállapítható, hogy az idősek megfelelően el vannak látva a településen. Az Önkormányzat 

igyekszik kellő számú programot és kedvezményt biztosítani az idősek számára. Probléma az 

idősek informatikai ismereteinek hiánya, igény viszont lenne rá, hogy bővítsék ismereteiket 
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ezen a téren, mivel sok idős ember nem tud kapcsolatot tartani családja esetlegesen távol élő 

tagjaival. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Informatikai ismeretek hiánya Képzések szervezése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

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”. 

 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a 

többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magyarországon. 

Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, ismét más szempontból, 

de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi környezetben, 
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a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az 

iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport és a 

szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, 

egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése 

fogalmazható meg. 
 

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 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. 
 

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési 

célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői 

szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A 

fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben 

elterjedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely alapján az 

esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy az 

ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén mindenkinek a maga 

feladata és felelőssége. 
 

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. 
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Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - nők

(TS 6301)

2012 367 508

2013 346 481

2014 326 464

2015 317 437

2016 291 393

2017 n.a. n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként

Év

Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek 

száma

(TS 5001)

Egyházi fenntartású 

intézményben

Civil fenntartású 

intézményben 

2012 48 n.a. n.a.

2013 18 n.a. n.a.

2014 16 n.a. n.a.

2015 18 n.a. n.a.

2016 21 n.a. n.a.

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

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

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
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Városunkban a nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma csökken. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

Az Önkormányzat közmunka-programjaiban rendszeresen foglalkoztat fogyatékossággal élő 

személyeket, és erre ösztönzi a helyi vállalkozásokat is. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az Önkormányzatnak nincs erre vonatkozó információja. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete folyamatosan egyeztet az Önkormányzattal, 

segítséget nyújt a fogyatékkal élőknek az élet minden területén. Mezőkövesd Város a civil 

szervezetek támogatásával folyamatosan segíti a célcsoportok egyesületeit. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 



 
MEZŐKÖVESD VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 

90 

 

Mezőkövesd város Önkormányzata az ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos 

intézményi ellátást, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményi ellátást, a 

Mezőkövesd városban lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az önkormányzat 

tulajdonában álló, illetve a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ által üzemeltetett épületekben biztosítja: 
a./Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. (Idősek Otthona) 

b./Mezőkövesd, Bogácsi u 4. sz. (Időskorúak Gondozóháza) 

Az egyéb ápolást-gondozást nyújtó intézményekben (Szt. 67-71/B. §), valamint rehabilitációs 

intézményekben (Szt. 72-74/A §) történő elhelyezést az önkormányzat a regionális, vagy a 

megyei önkormányzat által fenntartott és későbbiekben kialakítandó intézményekben biztosítja. 

Az együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az építésügyi hatóság megfelelően felkészült az akadálymentesítés építészeti szempontjainak 

vizsgálatára. Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 

100%-os, de önkormányzatunk folyamatosan törekszik arra, hogy a lehető legrövidebb időn 

belül akadálymentessé tegye ezen épületeket. 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. 

Az Önkormányzat igyekszik az összes középületet akadálymentessé tenni. Nagy részükben 

már megvalósult az akadálymentesítés, a további források előteremtése zajlik a többi intézmény 

tekintetében. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 

 

Mezőkövesd Város Sportrendelete alapján a sporttal kapcsolatos célok, feladatok között 

kiemelten szerepel a fogyatékosok sportjának támogatása. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Néhány helyen már megtörtént az akadálymentesítés, de továbbra is törekedni kell a többi 

munkahely akadálymentesítésére. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Néhány helyen már megtörtént az akadálymentesítés, de továbbra is törekedni kell a 

akadálymentesítésére. 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
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Az „Add a kezed” Lakóotthon Mezőkövesden 2000-ben nyitotta meg kapuit. Az otthont a 

Gondoskodás Alapítvány működteti. A lakóotthon 14 fő enyhe- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos számára biztosít ellátást. A lakóotthon épülete egy nagy parkos, ligetes telken 

található, mely a lakók számára kertészkedést, parkgondozást, illetve állattartást tesz lehetővé. 

A lakók képességeiknek megfelelően részt vállalnak a napi feladatok elvégzésében, pl: reggeli 

elkészítés, takarítás, mosogatás, bevásárlás. 

A lakóotthoni lakóforma a fogyatékosok számára az eddig elzárt, kirekesztett élettel szemben, 

egy tartalmasabb, önállóbb, nyitottabb, a normalizációs elveknek megfelelően, a társadalom 

többi tagjához hasonló életet tud biztosítani, ahol családias légkörben egyéni kívánságaikat 

figyelembe véve élhetnek. A Lakóotthon célja az egyéni fejlesztés, személyes odafigyelés, 

segítségnyújtás, önálló életre nevelés, a foglalkoztatás biztosításával a társadalomba való 

beilleszkedés. Tolókocsival jól megközelíthető akadálymentes az intézmény. Az intézmény az 

európai uniós előírásoknak megfelelően van kialakítva. Egy gyengén látó, vagy hallássérült is 

könnyen eligazodik az intézmény falai között a korszerű önálló életvitelt segítő technikai 

eszközökkel. Legfontosabb számukra, hogy a Napközi Otthonban tartózkodó értelmileg 

akadályozott emberek is a lehető legmagasabb ellátásban részesüljenek.  

A szolgáltatások célja a súlyosan fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló 

életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének 

segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás 

biztosítása.  

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a fogyatékosok 

esélyegyenlőségének elősegítését. Fejlesztendő ezen területen az épületek akadálymentesítése, 

valamint a fogyatékkal élők munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének segítése.. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Épületek, munkahelyek akadálymentesítése még 

nem 100%-os  

Pályázati források felkutatása, 

akadálymentesítés 

  

 

 

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.) 
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Civil szervezet Közfeladatot 

ellátó szervezet 

(Igen/Nem) 

Partnerségi megállapodások 

száma 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Mezőkövesdi Szervezete 

Igen 

(Hajléktalanok 

ellátása) 

1 (Feladatellátási szerződés) 

Gondoskodás Alapítvány Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Mozgássérültek Egyesülete 

Mezőkövesdi Szervezete 

Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Lungo Drom Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Kabócák és Manócskák 

Közhasznú Egyesület 

Nem 1(ingyenes helyiség biztosítása) 

Matyó Nagymama Klub 

Egyesület 

Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Mezőkövesdi Civil Szövetség 

Egyesület 

Nem 1 (Támogatási szerződés) 

Szent László Alapítvány Nem 1 (Támogatási szerződés) 

 

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

partnerség bemutatása 

 

A városnak mozgalmas a társadalmi élete, számos program áll az érdeklődők rendelkezésére 

egész évben. 

A város lakói létrehoztak 74 egyesületet és alapítványt, amelyek keretet adnak a társadalmi 

életnek. 

Jelentős szervező erő a kultúra, az oktatás és a vallás a településen, így a kulturális, 

népművészeti, valamint vallási célú és tevékenységű és a  civil szervezetek integrálják a város 

társadalmát, és segítséget nyújtanak a fiatalok tehetséggondozásában és a felnőtt lakosság 

esélyegyenlőségének támogatásában. 
 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden évben pályázatot hirdet az 

Önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg terhére a társadalmi szervezetek, 

egyes meghatározott alapítványok, egyesületek, egyházak támogatására. 

 

A támogatás célja az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködésének elősegítése, a 

helyi civil szervezetek által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a 

helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési 

költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján. 
 

Pályázatot nyújthat be a Bíróság vagy Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett, 

mezőkövesdi székhellyel /telephellyel/ rendelkező  

a) társadalmi szervezet,  

b) alapítvány – kivéve 

ba) a Mezőkövesd Város Önkormányzat intézményei által létrehozott alapítvány, 

bb) a Mezőkövesd Város Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági 

társaságok által létrehozott alapítvány, 
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bc) a Mezőkövesd Város Önkormányzat intézményei támogatása érdekében létrejött 

alapítvány,  

c) egyesület,  

d) egyház,  

amely megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek. 
 

Pályázati feltételek:   

(1) A támogatásra az az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, amelynek célja: 

a) a helyi kultúra megőrzése, helyi hagyományok ápolása vagy, 

b) a sport, az egészségmegőrzés területén biztosítsa a város közigazgatási területén lakó 

állampolgárok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez vagy, 

c) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, 

öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 

tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, az ünnepek kultúrájának gondozását, az 

ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 

alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy, 

d) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus fejlesztése, vagy 

e) a közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy 

f) a közrend, a közbiztonság védelme. 
 

(3) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki:  

a) igazolja, hogy az elmúlt évben tevékenyen részt vett városi kezdeményezésű, 

szervezésű rendezvény lebonyolításában, vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül 

álló, Mezőkövesden élő személyek érdekében, javára végezte és 

b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek 

megvalósítására adott évben vállalkozik. 
 

A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.  
 

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

 

- Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás 

- Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

  -  Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

 

Együttműködési megállapodások, valamint támogatási szerződések a Mezőkövesdi Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a B-A-Z Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és 

a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetével, melynek értelmében folyamatosan egyeztetnek és 

támogatják egymást az esélyegyenlőségi célcsoportok jogainak  érdekében.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek tevékenységében különösen fontos a más szervezetekkel és az 

Önkormányzattal való együttműködés helyi és térségi szinteken is. Ez annál is inkább alapvető 
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fontosságú, mert csak így tudnak  komoly és hosszú távon is fenntartható eredményeket elérni 

az általunk támogatott rászorulók részére. 

 

Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület:  

 

A legtöbb Mezőkövesden működő civil szervezet tagja a szövetségnek, így hatékonyabban 

tudnak fellépni a képviselt csoportok érdekérvényesítése tekintetében. 

 

Mélyszegények, romák: 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:  

 

Az Önkormányzat folyamatosan együttműködik és egyeztet Mezőkövesd Város 

Önkormányzatával. 

 

Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezete:  

 

Szintén együttműködési megállapodás van érvényben velük, tevékenyen részt vesznek a romák 

esélyegyenőségi jogainak érvényesítésében. 

 

Gyermekek és nők: 

 

Kabócák és Manócskák Közhasznú Egyesület: 

 

Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a családok számára tartalmas kikapcsolódási 

lehetőségeket biztosítson, új ismereteket nyújtson és egy olyan közösséget hozzon létre, amely 

felel azon kérdésekre, amelyek a gyermeknevelés közben felmerülnek. 

Az egyesület játszóház kialakításával hozzájárul a családok szociális életterének növeléséhez és 

egy olyan helyet biztosít a programjaihoz, amely a családok igényeinek megfelel. A gyermekek 

számára életkoruknak megfelelő játékokat, eszközöket biztosít, így helyet adva a szabad, 

kreatív, fejlesztő játéknak is. 

Az egyik legfontosabb küldetése az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi, lelki, 

szellemi, szociális és erkölcsi fejlesztése játékos formában. A szülők számára olyan ismeretek 

nyújtása, amely harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatot eredményez a családon belül és 

segíti a gyermeknevelést, legyen szó egészséges vagy sérült, fogyatékos gyermekről. Segíteni 

kívánja továbbá különböző programokkal a kismamákat 

Az egyesület önállóan szervez rendezvényeket, illetve részt vesz más szervezetek, intézmények 

rendezvényein, ahol programokat biztosít a családok számára. 

Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében rendezvények, előadások, bemutatók, 

foglalkozások szervezése. 

 

Idősek:  

 

Idősügyi Tanács: 

 

Mezőkövesdi Idősügyi Tanács minden évben  megszervezi az Idősek Fórumát, ahol az időseket 

érintő kérdésekben hallgathatnak előadásokat, kaphatnak tanácsokat és kérhetnek segítséget az 

idősek. Az Idősügyi Tanács folyamatosan ülésezik, egyeztet a célcsoportot érintő kérdésekben 

– többek között a város önkormányzatával és a civil szervezetekkel is. 
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Egyéb idősekkel kapcsolatos szervezetek: 

 

Matyó Nagymama Klub Egyesület 

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Nyugdíjas Klubja 

Mezőkövesdi Nyugdíjasokért Alapítvány 

 

Fogyatékosok: 

 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

Az Egyesület alapfeladata a fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság 

következtében tartósan fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, 

szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása, ennek keretében a 

fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban 

való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, 

információs és rehabilitációs segítség nyújtása. 

 

 Gondoskodás Alapítvány:  

 

Az „Add a kezed” Lakóotthon Mezőkövesden 2000-ben nyitotta meg kapuit. Az otthont a 

Gondoskodás Alapítvány működteti. A lakóotthon 14 fő enyhe- és középsúlyos értelmi 

fogyatékos számára biztosít ellátást. A lakóotthon épülete egy nagy parkos, ligetes telken 

található, mely a lakók számára kertészkedést, parkgondozást, illetve állattartást tesz lehetővé. 

A lakók képességeiknek megfelelően részt vállalnak a napi feladatok elvégzésében, pl: reggeli 

elkészítés, takarítás, mosogatás, bevásárlás. 

 

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

 

Nem jellemző a for-profit szervezetek részvétele az esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

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 

 

A HEP készítése során folyamatos kapcsolatot tartunk a közreműködő civil szervezetekkel, 

egyházakkal. Ezek fórumok, kerekasztal-beszélgetések formájában jönnek létre. Mezőkövesden 

esélyegyenlőségi referens tartja a kapcsolatot az érintett területek képviselőivel, majd a 

problémákról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzat vezetőségét.  

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Biztosítani kell, hogy a település minden lakója, az önkormányzat intézményei és azok 

munkatársai, valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető 

legyen Mezőkövesd Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja. A 
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nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja áll rendelkezésre, a nyilvánosság 

biztosítása a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. feladata.    

  

 

A település lakói lakossági fórumokon vehetnek részt, amelyek folyamatosan megrendezésre 

kerülnek a városban. Indítványaikat, véleményeiket, javaslataikat előzetesen írásban is 

eljuttathatják Mezőkövesd Város Önkormányzatához. 

A közmeghallgatást a Mezőkövesdi Városi Televízió élőben közvetíti.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Munkanélküliség 
Új munkahelyek teremtése, átképzések, 

igényfelmérés 

Szegregációk 

 

A szegregált területeket érintő komplex 

városfejlesztési program végrehajtása 

Gyermekek 
Hátrányos helyzetű gyermekek magas 

aránya a településen 

Hátrányos helyzetű tanulók bevonása az 

iskolán kívüli programokba 

Idősek 
Probléma a településen az idősek 

informatikai ismereteinek hiánya 

Igényfelmérés, pályázati források 

felkutatása, képzések szervezése 

Nők Nők munkanélkülisége 
Új munkahelyek teremtése, átképzések, 

igényfelmérés 

Fogyatékkal 

élők 

Épületek, munkahelyek 

akadálymentesítése még nem 100%-os  

Pályázati források felkutatása, 

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 

Munkahely teremtés, képzések 

szervezése 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, Foglalkoztatási 

osztály  

Szegregációk megszüntetése 

 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, Foglalkoztatási 

osztály, Intézmények  

 

Gyermekek 
Hátrányos helyzetű tanulók bevonása az 

iskolán kívüli programokba 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, gyermekjóléti 

központ, közművelődési intézmények, 

Oktatási Intézmények, szülők 

 

Idősek Informatikai kompetenciák fejlesztése 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, képzők 

 

Nők Nők foglalkoztatásának elősegítése 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, Foglalkoztatási 

osztály 
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Fogyatékkal 

élők 
Akadálymentesítés 

Polgármester, jegyző, esélyegyenlőségi 

referens, pályázati források 

 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a romák és a mélyszegénységben élők helyzete javuljon.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében a továbbképzést, átképzést, hogy elhelyezkedésük 

könnyebb legyen.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 

biztosítására. 

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

          

Intézkedés címe: Munkahely teremtés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Számottevő a munkanélküliek száma a mélyszegénységben élők között 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A városban élők és a mélyszegénységben élők jövedelmi viszonyai érjék el 

az országos átlagot, találjanak munkát 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Hiányszakmák adatbázisának elkészítése  

OKJ-s szakképzések indítása a hiányszakmáknak megfelelően lehetőleg 

pályázati forrásból 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, esélyegyenlőségi referens 

Partnerek Foglalkoztatási osztály, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Hiányszakmák adatbázisának elkészítése – 2019.09.30. 

OKJ-s szakképzések indítása a hiányszakmáknak megfelelően lehetőleg 

pályázati forrásból 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A városban élők és a mélyszegénységben élők találjanak munkát,  jövedelmi 

viszonyai elérik az országos átlagot 
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Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat 

Szükséges 

erőforrások 
Pályázati források 

 

 

 

Intézkedés címe: 
A szegregált területeket érintő komplex városfejlesztési program 

végrehajtása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az érintett területeken élő, többnyire alacsony státuszú lakók számára nem 

biztosított az egyenlő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, a munkaerő-piaci 

lehetőségekhez 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél a szegregáció oldása az adott területeken, annak megakadályozása, hogy 

ezeken a területeken tovább növekedjen az alacsony státuszú népesség 

koncentrációja. További cél az életkörülmények és a lakókörnyezet 

állapotának javítása, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi 

szolgáltatások bővítése, a helyi társadalom képzése és a szegregátumok 

minőségi környezetjavítása infrastrukturális fejlesztések által. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Szociális integráció: humán szolgáltató intézmények, létrehozása. 

Lakhatási integráció: önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása. 

Résztvevők és 

felelős 
célterület lakosai, Önkormányzata. 

Partnerek 
Szociális intézmények, Foglalkoztatási osztály, civil szervezetek, pályázati 

források 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2023.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Megvalósul a szociális és lakhatási integráció. 

Az  életkörülmények és a lakókörnyezet állapotának javul, a társadalmi 

kohézió erősödik. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat. 

Szükséges 

erőforrások 
EU támogatás+ önkormányzati önerő. 
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Intézkedés címe: Hátrányos helyzetű tanulók bevonása az iskolán kívüli programokba 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya a településen 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Hátrányos helyzetű tanulók bevonása az iskolán kívüli programokba, ezzel 

szocializálva őket. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel a gyermekekkel és a szülőkkel 

Programok szervezése 

Gyermekek bevonása a programokba 

 

2023.12.31. 

Résztvevők és 

felelős 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, esélyegyenlőségi referens, 

gyermekjóléti központ, közművelődési intézmények, oktatási Intézmények 

, szülők 

 

Partnerek 

Önkormányzat, jegyző, polgármester, esélyegyenlőségi referens, 

gyermekjóléti központ, közművelődési intézmények, oktatási Intézmények 

, szülők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Kapcsolatfelvétel a gyermekekkel és a szülőkkel 2019.09.31. 

Programok szervezése - folyamatos 

Gyermekek bevonása a programokba – folyamatos 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Csökken a hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Informatikai kompetenciák fejlesztése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Probléma a településen az idősek informatikai kompetencáinak hiánya 

Célok  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az idősek megtanulják az informatikai eszközök használatát, ezáltal jobban 

tudnak kapcsolatot tartani a távol élő családdal is. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés, pályázati források keresése, képzések szervezése 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, jegyző, esélyegyenlőségi referens 

Partnerek Képzők, pályázatkiírók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Igényfelmérés - 2019.09.30., pályázati források keresése, képzések 

szervezése 2023.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az idősek megtanulják a számítástechnikai eszközök használatát, képesek 

lesznek kezelni a számítógépet. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, pályázati erőforrás 

 

 

Intézkedés címe: Nők foglalkoztatásának elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas a nők munkanélküliségének aránya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

Igényfelmérés, szükség esetén átképzés, elhelyezkedés elősegítése 
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időegységekre 

bontásban 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Hiányszakmák adatbázisának elkészítése, OKJ-s szakképzések indítása a 

hiányszakmáknak megfelelően lehetőleg pályázati forrásból, majd 

munkahelyek teremtése 

 

 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester 

Partnerek Munkaügyi központ, civil szervezetek, egyházak, alapítványok 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

Hiányszakmák feltérképezése – 2019.09.30., OKJ-s szakképzések indítása a 

hiányszakmáknak megfelelően lehetőleg pályázati forrásból - 2023.12.31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A településen és a mélyszegénységben élők nők munkához jutnak,   

jövedelmi viszonyai elérik az országos átlagot 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pályázati erőforrás. 

 

 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A település nem rendelkezik elég akadálymentesített épülettel 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az épületek akadálymentesítettek legyenek, pályázati források bevonásával. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 

Pályázati források felkutatása, pályázatok beadása, sikeres pályázat esetén 

épületek akadálymentesítésének megvalósítása 
 

 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester 
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Partnerek Pályázati rendszerek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2023.12.31., illetve folyamatos a pályázati kiírásoktól függően. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Akadálymentesített épületek száma növekszik, ezzel könnyebbé tesszük a 

fogyatékkal élők életét 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Nincs kockázat. 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pályázati erőforrás. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Munkahely 

teremtés 

Számottevő a munkanélküliek 
száma a mélyszegénységben 

élők között 

A városban élők és 

a 
mélyszegénységben 

élők jövedelmi 
viszonyai érjék el 

az országos átlagot 

ITS 

Hiányszakmák 
adatbázisának elkészítése, 

OKJ-s szakképzések 
indítása a 

hiányszakmáknak 

megfelelően lehetőleg 
pályázati forrásból 

Polgármester 2023.12.31. 

A városban élők és 

a 
mélyszegénységben 

élők jövedelmi 
viszonyai elérik az 

országos átlagot 

Pályázati források 

A városban élő 

roma népesség 
pontos száma, 

adatai (iskolai 

végzettség, 
szociális és 

egészségügyi 
helyzet, 

foglalkoztatottság) 

ismertté válik. A 
városban élők és a 

mélyszegénységben 

élők jövedelmi 
viszonyai elérik az 

országos átlagot 

2 

A szegregált 

területeket érintő 

komplex 
városfejlesztési 

program 

végrehajtása 

Az érintett területeken élő, 

többnyire alacsony státuszú 
lakók számára nem biztosított 

az egyenlő hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz, a 
munkaerő-piaci 

lehetőségekhez. 

Cél a szegregáció 

oldása az adott 

területeken, annak 
megakadályozása, 

hogy ezeken a 

területeken tovább 
növekedjen az 

alacsony státuszú 

népesség 
koncentrációja. 

További cél az 

életkörülmények és 
a lakókörnyezet 

állapotának 

javítása, a 
társadalmi kohézió 

erősítése, a 

közösségi 
szolgáltatások 

bővítése, a helyi 

társadalom képzése 
és a szegregátumok 

minőségi 

környezetjavítása 

ITS 

• Szociális integráció: 

humán szolgáltató 

intézmények, létrehozása.  
• Lakhatási integráció: 

önkormányzati tulajdonú 

bérlakások felújítása.  

polgármester  2023.12.31. 

Megvalósul a 
szociális és 

lakhatási integráció. 

Az életkörülmények 
és a lakókörnyezet 

állapota javul, a 

társadalmi kohézió 
erősödik. 

EU támogatás+ 

önkormányzati 

önerő. 

Megvalósul a 

szociális integráció, 
szegregáció 

megszűnik 
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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 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

infrastrukturális 
fejlesztések által. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

Hátrányos 

helyzetű tanulók 
bevonása az 

iskolán kívüli 

programokba 

 Hátrányos helyzetű 
gyermekek magas aránya a 

településen 

Csökken a 
hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

ITS 

Kapcsolatfelvétel a 

gyermekekkel és a 
szülőkkel, 

programok szervezése, 
gyermekek bevonása a 

programokba 

Jegyző, 
intézményveze

tők, 
polgármester 

2023.12.31. 
Csökken a 
hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

Pályázati és humán 

erőforrás 

Csökken a 
hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Nők 

foglalkoztatásán

ak elősegítése 

Magas a nők 
munkanélküliségének aránya 

Igényfelmérés, 
szükség esetén 

átképzés, 

elhelyezkedés 

elősegítése 

- 

Hiányszakmák 
adatbázisának elkészítése, 

OKJ-s szakképzések 

indítása a 
hiányszakmáknak 

megfelelően lehetőleg 

pályázati forrásból, majd 
munkahelyek teremtése 

Polgármester 2023. 12. 31. 

A településen és a 

mélyszegénységben 

élők nők munkához 
jutnak, jövedelmi 

viszonyai elérik az 

országos átlagot 

Pályázati és humán 
erőforrás 

tartós foglalkoztatás 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Informatikai 

kompetenciák 
fejlesztése 

Probléma a településen az 

idősek informatikai 
kompetencáinak hiánya 

Az idősek 

megtanulják az 
informatikai 

eszközök 

használatát,ezáltal 
jobban tudnak 

kapcsolatot tartani a 

távol élő családdal 

is. 

- 

Igényfelmérés, pályázati 
források keresése, 

képzések szervezése 

2021.12.31. 

Polgármester 2023.12.31. 

Az idősek 

megtanulják a 

számítástechnikai 
eszközök 

használatát, 

képesek lesznek 
kezelni a 

számítógépet. 

Pályázati és humán 

erőforrás 

Folyamatos 

képzések 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Akadálymentesít

és 

A település nem rendelkezik 

elég akadálymentesített 
épülettel 

Az épületek 

akadálymentesítette

k legyenek, 
pályázati források 

bevonásával. 

ITS 

Pályázati források 

felkutatása, pályázatok 
beadása, sikeres pályázat 

esetén épületek 

akadálymentesítésének 
megvalósítása 

Polgármester  2023.12.31. 

Akadálymentesített 

épületek száma 
növekszik, ezzel 

könnyebbé tesszük 

a fogyatékkal élők 
életét 

pályázati és humán 

erőforrás 
- 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

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

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

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek. 

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket 

és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

AHEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-

e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak 
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is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 

Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 

 

 

 

 
 

 

 

A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

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

és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség                                                                                                                                                                                                         

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 

esélyegyenlőségi referens felel:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 

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

összehangolása, instruálása),  
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- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

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

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

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

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

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

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak 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. 

 

  








