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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. 
(VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Taktabáj község 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 
 

Taktabáj a Taktaközben található kisközség. A Tokaji Többcélú Kistérség Körzet tagja. A körzet kistelepülései 
hasonló gondokkal küzdenek. Elöregedő népesség, kevés munkalehetőség, nagyarányú munkanélküliség. A falu 
megtartó erejét szeretné növelni a község vezetése, ezért levált Csobaj községtől, ahová bekörzetesítették a 70-es 
években. Az önállóvá vált Községi Önkormányzati Hivatal fontos feladatának érzi a település fejlesztését, az önálló 
és színvonalas közoktatás fenntartását. A község lakóinak a munkaügyi központtal együttműködve közmunkákat 
szervez, egyre több pályázatot készít, melyek sikeresek, elfogadásra kerülnek. 
 
Taktabáj község Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, a Taktaköz vidékének szívében elhelyezkedő 
kisközség. Vasútállomása nincs, de rendszeres autóbusz-forgalmi kapcsolat köti össze a hozzá legközelebb, alig 17 
km-re fekvő várossokkal, Tokajjal és Szerenccsel. 

 
A település hivatalos neve Taktabáj, de a környező települések lakói csak „Báj”-ként említik. Ez is jelzi, hogy új az 
elnevezés, amely csak 1953 óta használatos, megkülönböztetésül szolgál. Az előtag jelzi azt, hogy a falu határában 
kanyarog a Takta.  

 
A falu eredete az időszámítás előtti időkre nyúlik vissza. Ezt igazolják az 1981-es ásatások leletei, melyek a Tokaji 
Múzeumban kerültek kiállításra. Anonymus Gesta Hungaroriumában említi, hogy a közeli Tarcalt honfoglalók 
szállták meg, s magukkal hozták, vagy már itt találták a kabarokat, akikkel együtt védték a hadászatilag fontos 
Taktaközt. A községet eredeti nevén 1413-ban említik oklevélben, melyben a terület Báj néven szerepel. ("Iktassa 
be Bay-i István diákot a Szabolcs megyei BAY birtok felébe.") 1466-ban már BÁJ néven szerepel, a Zombori Cseh 
család volt itt birtokos, majd 1700-tól a Patay család, amely innen nyerte nemesi előnevét is. Patay Sámuel és 
felesége, Udvarhelyi Mária 1726-ban építtette a faluban a ma is megtalálható kastélyt, Tornyossi Tamás kassai 
mesterrel. A helyi református templom seccoján látható ábrázolás szerint a loggiához két oldalról lépcső vezetett. 
A kastélyt manzárd tető fedte, a sarkokon toronysisakok. 1890 körül átépítették. A hozzá tartozó park igen 
értékes, jelenleg különleges fái és madárvilága miatt természetvédelem alatt áll. 
                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A községben a református templomot is a Patay család építtette, 1782-ben. 1867-ben újították fel. Ma is értékes 
és érdekes műemlék, bár református templom, mégis színes, festett képek és feliratok díszítik a falát, s orgonája is 
működőképes. A Patay család sírboltja a templomban található. A templom nevezetessége az az asztal, amelyen a 
SZATMÁRI BÉKÉT írták alá 1711-ben.  
A gyér lakosságot főként 4 jobbágy háznépe alkotta, 1785-ben 395 személy, 54 lakóház, 72 család élt a faluban, 
melyet ekkor már BAÁJ-nak írtak. A lakók földműveléssel foglalkoztak, s halászattal, hiszen a sokszor kiáradó Tisza, 
s a Takta vize hosszú ideig víz alatt tartotta a  terület nagy részét. A múlt században nyomásos gazdálkodást 
folytattak, csak a századfordulón tértek át a váltógazdálkodásra. A XVIII. században a jobbágyi sorból 
felszabadított lakosság kevés földdel rendelkezett, a határ 3/4 része a Patayak nagybirtoka volt (1822 hold). Az 
emberek napszámba jártak, vagy beálltak az uradalomba cselédnek, aratónak.  
A XIX. század csapások sorozatát hozta Bájra: 1829-ben pestis, 1830-ban árvíz, 1831-ben kolera pusztított az 
elszegényedő taktaközi faluban, ahol a lakosságot a század második felében a Patayak az előző időkhöz képest 
jóval keményebben dolgoztatták. 1914-ben a faluból 55 fiatal férfi vonult be a Monarchia hadseregébe, közülük 
30-an estek el a különböző frontokon.  
A település, mint egész Magyarország történetében mély nyomokat hagyott a második világháború, amelynek 
során Bájtól nem messze, a Tisza mellett front húzódott. A háború itteni eseményeit Sebő Ödön: A halálra ítélt 
század című könyvében is megörökíti, mint itt szolgált katona. 
Változásnak kellett volna bekövetkeznie az 1925-ös földreform hatására, de a kiosztásra kerülő földek gyenge 
minőségűek voltak, hasznot nem termeltek. 1945 után ismét kaptak földet az emberek, de viszonylag hamar, már 
1952 körül megalakult a "Béke" elnevezésű termelőszövetkezet. Az 1956-os események hatására ez feloszlott, 
majd 1961-re újjászerveződött, s megindult a közös munka a "Béke Tsz"-ben. 

 
A falu 1948-ig Szabolcs megyéhez, a tiszalöki járáshoz tartozott, majd a tokaji, aztán a szerencsi járáshoz tartozott. 
Ebben az időben kapta a település a Takta előnevet, ekkortól lett TAKTABÁJ. (1953) Jelenleg Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéhez tartozik. A faluban 1956/57-ben megtörtént a villamosítás, megindult a buszjárat, utcák, 
boltok, kultúrház (1954) épült. Iskola állandóan volt a faluban, kezdetben a lelkész feladata volt, majd a tanító 
irányításával folyt az oktatás. Bentlakásos, internátus jellegű tanítás volt a kastélyban az 1960-as években, szükség 
esetén összevont osztályokban. Majd jött a változás szele. 1970-ben központi utasításra összevont, társközsége 
lett Taktabáj a szomszédos Csobajnak. Ez maga után vonta az iskola körzetesítését, 1970-ben megszűnt a tanítás. 
Majd a Béke Tsz egyesült a csobaji tsz-szel 1973-ban, így alakult meg a Taktaközi MGTSZ. A Tsz irodaháza a 
felújított kastély épülete lett, egészen 1991-ig, akkor ugyanis megindult a felszámolási eljárás a tsz-ben. A falu 
lakóinak száma a kialakuló munkanélküliség miatt egyre kevesebb lett, az emberek megélhetési lehetősége egyre 
rosszabb. 

 
Az 1990-es önkormányzati választáskor a település lakói az önállóságára szavaztak, melynek eredményeként 1991 
januárjában megalakult Taktabáj Község Önkormányzati Hivatala, ezzel a falu lakói saját kezükbe vették sorsuk 
irányítását. 
 
Taktabájon – mint ahogyan a környező kistelepüléseken is – valamikor elsődlegesen a mezőgazdaságban 
tevékenykedtek az itt élő emberek.  
A helyi vállalkozások az itt élő emberek számára kevés munkalehetőséget biztosítanak, mivel ezek nagy része 
családi vállalkozás (mezőgazdasági őstermelő 12 család), illetve kisvállalkozás (1 kamionos szállítmányozó, 3 
élelmiszerbolt kiskereskedelem és 1 italbolt). A táblázatból az tűnik ki, hogy a vállalkozások száma évről-évre 
stagnál a településen.  
Az egyes gazdasági ágazatokban dolgozók nemek szerinti megoszlása többnyire a férfiaknak kedvez. Az 
egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokat nyújtók között viszont több a női munkaerő, ami érthető is, 
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ha azt az attitűdöt tekintjük, ami szerint a humánus segítséget és támogatást nyújtó foglalkozások elsősorban a 
nők színterei (az érzelmi vezéreltség miatt).  
A kereskedelmi szektorban is többnyire nők dolgoznak, mivel alapvetően könnyebb fizikai igénybevételt kíván, 
mint egyéb ágazatokban végzendő fizikai munkák. 
 

Értékeink, küldetésünk 
Az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos vízió és szándék rövid leírása, amely az esélyegyenlőség biztosítására 
és az esélyegyenlőségi szempontjából fókuszban lévő csoportokra vonatkozik. 
 

Célok 
Ebktv-vel  a 321/2011. /XII.27./ Korm. rendelettel és a 2/2012. /VI.5./ EMMI rendelettel van összhangban. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Taktabáj település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az 
óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a 
településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és 
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-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. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
Elősegítse a fogyatékosokon önálló életvitelét és a társadalmi életbe való aktív részvételüket. A munkanélküliség 
megszüntetése az aktív korúak visszahelyezése a munkavilágába. /régiben ha van írjuk be/ 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

 
 

 Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A jegyző, 
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a 
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - 
benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá. 

 
 Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 

értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 
Akár a költségvetési koncepció, akár a gazdasági program nagy hangsúlyt helyez az öt célcsoport 
esélyegyenlőségének biztosítására. Foglalkoztatás, oktatás, egészségügy szociális ellátás. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása során javasolt elsősorban a 
társulási megállapodásban - többek közt – meghatározott, a társulás által ellátott feladat- és hatáskörökre, a 
közös fenntartású intézményekre, a társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételeire. Önkormányzatunk 
feladat ellátási együttműködési társulási megállapodást kötött a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulással 
(gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, jelzőrendszer). 
 
 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
1. számú táblázat - 
Lakónépesség száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 613   
2008 597 97% 
2009 586 98% 
2010 579 99% 
2011 575 99% 
2012 N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az elvándorlások és a kiöregedés hatására a település lakónépességének száma évről-évre csökken. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség     

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 302 312 614 49% 51% 

0-2 évesek   25   

0-14 éves 75 82 157 48% 52% 

15-17 éves 13 25 38 34% 66% 

18-59 éves 139 167 306 45% 55% 

60-64 éves 16 8 24 67% 33% 

65 év feletti 45 30 75 60% 40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

Állandó népesség - nők

0-14 éves; 26%

15-17 éves; 5%

18-59 éves; 47%

60-64 éves; 6%

65 év feletti; 
16%

  

Állandó népesség - férfiak

0-14 éves; 26%

15-17 éves; 8%

18-59 éves; 53%

60-64 éves; 3%

65 év feletti ; 
10%

 
 
 
 
3. számú táblázat - Öregedési index 

  65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) Öregedési index (%) 

2001 73 151 48,3% 
2008 71 162 43,8% 
2009 76 159 47,8% 
2010 74 161 46,0% 
2011 75 157 47,8% 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

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

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 24 29 -5 
2009 22 34 -12 
2010 19 12 7 
2011 21 26 -5 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)

-15

-10
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma természetes 
szaporodás (fő) 

2008 10 8 2 
2009 11 8 3 
2010 7 11 -4 
2011 9 11 -2 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

természetes szaporodás (fő)
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A statisztikai adatok mutatják, hogy a lakó népesség számának csökkenését befolyásolja az elvándorlás és az 
elhalálozás számának emelkedése, az állandó jellegű odavándorlás és élve születések számának csökkenése. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénységben élők, valamint a roma népesség tekintetében is meg kell ismerni a foglalkoztatásukra 
(értékteremtő közmunka programok, közintézmények alkalmazottai közötti arány, lehetőségek a foglalkoztatásra, 
a szociális szolgáltatásszervezési koncepciójában tervezett-e a mélyszegénységben élők és a romák 
esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedés), egészségügyi ellátásukra (részvétel a szűrővizsgálatokon, van-e 
alultápláltság, van-e egészségnevelő program, milyen a közétkeztetésben az arány, stb.), szociális biztonságukra, 
lakhatásukra (területi szegregáció, lakásállomány komfortfokozata, helyi lakáspolitika), és oktatásukra-képzésükre 
vonatkozó tényadatokat, melyek ismeretében tervezhetőek a beavatkozások. 
Az intézmények és a településen működő vállalkozások az álláshirdetések megfogalmazásakor és az alkalmazottak 
kiválasztásánál kor, nem, nemzetiség, származás, családi és egészségügyi állapot szempontjából nem tesz 
különbségeket. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetése esetén, ha az alapelvtől bármely ok miatt 
eltérés mutatkozik, a hirdető az esélyegyenlőségi referens egyetértését kéri. 
Az intézmények és a településen működő vállalkozások a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához 
szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál fontos 
szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a 
többi készség és képesség figyelembevételét. Ennek érdekében a munkaerő-felvételi eljárásban (pályázat és 
álláshirdetés esetén) résztvevőkről nyilvántartást vezet. 
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény szabályozza a pénzbeni és természetbeni ellátási formákat és 
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás. 
 
Az egyes szociális ellátások pénzbeli fedezetét a központi költségvetés biztosítja. 
 
A központi költségvetés biztosítja az alanyi jogon és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolvánnyal 
megvásárolt gyógyszerek térítési díját, míg a rászorultsági, méltányossági alapon történő megállapítása esetén 
igazolványonként az önkormányzatot is fizetési kötelezettség terheli. 
A rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az alanyi 
jogon megállapított ápolási díj 90 %-át szintén a központi költségvetés biztosítja. 
Fentieken túl a helyi szinten szabályozott, rászorultságtól függő juttatások teljes egészében az önkormányzati 
költségvetést terhelik, illetve az állam mindehhez az állandó lakosok után járó szociális célú normatív állami 
támogatással járul hozzá azáltal, hogy a szociális normatíva tartalmazza a települési önkormányzatok által nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási 
működési támogatások költségeihez történő állami hozzájárulást. 
 
 
Pénzbeli ellátások 
 
A települési önkormányzat a pénzbeli ellátások keretén belül rászorultság esetén megállapíthat a jogosult számára 
időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, átmeneti segélyt, ápolási díjat, lakásfenntartási támogatást. Az 
önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának és 
ellenőrzésének szabályait. 
Természetbeni ellátások 
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Az önkormányzat döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás 
formájában is nyújthatók. Természetbeni ellátás megállapítható élelmiszer, tankönyv, gyermekintézmények 
térítési díjának kifizetése, tüzelő, közüzemi díjak kifizetése, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő támogatás formájában. 
 
Önkormányzatunk több esetben alkalmazza a természetbeni ellátási formát. Ismerve a településen élő családok, 
egyének problémáit, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai életvezetési tanácsokkal segítik a 
rászorulókat, valamint segítséget nyújtanak a pénzösszeg ésszerű és gazdaságos felhasználásában. 
 

 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 177 199 376 56 31,6% 71 35,7% 127 33,8% 
2009 183 197 380 60 32,8% 56 28,4% 116 30,5% 
2010 184 201 385 49 26,6% 53 26,4% 102 26,5% 
2011 182 200 382 46 25,3% 51 25,5% 97 25,4% 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
 
A nyilvántartott álláskeresők száma az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. Köszönhető ez a közhasznú és 
közfoglalkoztatásba bevonható létszámkeret emelkedésének 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma 
korcsoport szerint      
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    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

fő 127 116 102 97 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

20 éves és fiatalabb 
fő 10 11 8 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 7,9% 9,5% 7,8% 4,1% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

21-25 év  
fő 19 19 17 16 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 15,0% 16,4% 16,7% 16,5% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

26-30 év 
fő 10 11 13 11 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 7,9% 9,5% 12,7% 11,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

31-35 év 
fő 15 11 6 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 11,8% 9,5% 5,9% 7,2% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

36-40 év 
fő 26 19 14 19 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 20,5% 16,4% 13,7% 19,6% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

41-45 év 
fő 10 16 15 16 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 7,9% 13,8% 14,7% 16,5% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

46-50 év 
fő 17 11 14 9 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 13,4% 9,5% 13,7% 9,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

51-55 év 
fő 11 14 14 14 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 8,7% 12,1% 13,7% 14,4% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

56-60 év 
fő 9 4 1 0 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 7,1% 3,4% 1,0% 0,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

61 év felett 
fő 0 0 0 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
A nyilvántartott álláskeresők korcsoportos megoszlásából is kitűnik a létszámcsökkenés.  A százalékos csökkenés 

a 2011. évben és a 36-40 évesek korcsoportjában mutatkozik. 
 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 
2008 56 71 127 45 49 94 80,4% 69,0% 74,0% 
2009 56 60 116 37 32 69 66,1% 53,3% 59,5% 
2010 49 53 102 36 29 65 73,5% 54,7% 63,7% 
2011 46 51 97 17 24 41 37,0% 47,1% 42,3% 
2012 54 38 92 N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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A regisztrált munkanélküliek létszámának csökkenése az előzőekben leírtaknak köszöntetően. Ez a csökkenés a 
180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek vonatkozásában is igaz.  

 
 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 
2008 52 53 105 11 21,2% 5 9,4% 16 15,2% 
2009 51 50 101 9 17,6% 8 16,0% 17 16,8% 
2010 52 55 107 4 7,7% 7 12,7% 11 10,3% 
2011 53 53 106 4 7,5% 5 9,4% 9 8,5% 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a vizsgált időszakban a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők létszáma 
váltakozó, a csökkenés köszönhető a folyamatos foglalkoztatásnak, közfoglalkoztatásnak és a képzésekben való 
részvételnek. 

 
 
 
 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 474 236 238 340 157 183 134 28,3% 79 33,5% 55 23,1% 
2011 457 227 230 #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás      
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 127 27 21,3% 58 45,7% 42 33,1% 
2009 116 18 15,5% 61 52,6% 37 31,9% 
2010 102 23 22,5% 45 44,1% 34 33,3% 
2011 97 18 18,6% 53 54,6% 26 26,8% 
2012 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2013 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2014 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2015 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2016 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2017 #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 
 
 
 
 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 
fő Fő % 

2009 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2010 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2011 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 

Az általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők és a 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők 
számára nincs adat, mert Taktabáj községben működő általános iskolában nincs ilyen oktatás. 
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c) közfoglalkoztatás 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a település 

aktív korú lakosságához 
képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 50 14% 38 N.A. 
2011  67 19%   46 N.A. 
2012 73 N.A. 53 N.A. 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Önkormányzat 
adatai    

 
A táblázatból látható, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők száma évről-évre emelkedik. Ez az emelkedés 
tapasztalható a közfoglalkoztatásban résztvevő romák arányában is. 

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

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedel
mi üzletek 

száma 

vendéglátó
helyek 
száma 

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 55 4 1 15   1335000 N.A. N.A. 
2009 61 4 1 15   976000 N.A. N.A. 
2010 65 4 1 15   613000 N.A. N.A. 
2011 62 4 1 15   1409000 N.A. N.A. 
2012   4 1 15     N.A. N.A. 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat 
adatai       
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhető
ség 

átlagos 
ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbussza

l 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár úton 
való 

megközelíthető
ség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

20 PERC 12 30 PERC nincs 0 nincs 0 

Megye-
székhely 

60 PERC 0 0 nincs 0 nincs 0 

Főváros 2,5 ÓRA 0 0 nincs 0 nincs 0 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, 
önkormányzat adatai     
 
 
Taktabáj községhez legközelebbi centrum Szerencs és Tokaj városok, melyeket autóbusszal el lehet érni. 

Községünkben vasúti közlekedés nincs. Miskolcot, mint megyeszékhelyet és a fővárost csak átszállással tudjuk 
megközelíteni. 
 
 
 

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

 
 
 

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

  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzásközpontban nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban nincs   

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
 
A fiatalok foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélye tekintetében a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programokat és képzéseket a BAZ Megyei Kormányhivatal Tokaj Járási Járási Munkaügyi Kirendeltség szervezi és 
tartja. 

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

munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
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3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a vonzásközpontban nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban nincs   

Helyi foglalkoztatási programok a településen nincs   
Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban nincs   

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
A Felnőttek foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélye tekintetében a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programokat és képzéseket a BAZ Megyei Kormányhivatal Tokaj Járási Járási Munkaügyi 
Kirendeltség szervezi és tartja. 

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

foglalkoztatása 
 

3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 
év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 10 28 
2009 12 45 
2010 12 38 
2011 21  46 
2012 20 53 
2013 N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: helyi adatgyűjtés  
 
A foglalkoztatásba történő bevonás alkalmával nagy figyelem szentelődik a mélyszegénységben élők és a romák 

foglalkoztatására. Ismerve az érintett célcsoport anyagi és szociális helyzetét. 
 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Taktabáj községben nem történt hátrányos megkülönböztetés foglalkoztatás területén. 
 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 
FLT. alapján közhasznú munkavégzést szervez. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 15-64 év közötti lakónépesség 
száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 390 8 2,1% 
2009 380 4 1,1% 
2010 370 7 1,9% 
2011 382 0 0,0% 
2012 358 0 0,0% 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

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

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési 

járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 127 8 6,3% 
2009 116 3 2,6% 
2010 102 10 9,8% 
2011 97 6 6,2% 
2012 100 10 10,0% 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

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

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

2008 76 20 88 69 0 0 
2009 94 25 83 72 0 0 
2010 81 21 71 70 0 0 
2011 84 22 74 76 1 0 
2012 78 N.A. 66 66 0 0 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
 
Az illetékes Munkaügyi Központ által szervezett és támogatott közhasznú és közcélú foglalkoztatásba bevonható 

létszámkeret alakulása miatt változó a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben 
és a Munkaügyi Központ által folyósított ellátásban részesülők száma. 

 
 
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. 
2003. évi CXXV. törvény III. fejezete taglalja az egyenlőbánásmód követelményének érvényesítési területei között 
a lakhatást. 
 

a) bérlakás-állomány 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállo
mány (db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállom

ány (db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

2008 239 0 0 0 0 0 0 0 
2009 239 0 0 0 0 0 0 0 
2010 239 0 0 0 0 0 0 0 
2011 239 0 0 0 0 0 0 0 
2012 239 0 0 0 0 0 0 0 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       
A táblázat adattartalmából látható, hogy Taktabáj községben 2008-tól a vizsgált időszakig, 2012-ig a lakás 

állományban változás nem történt, amely a lakosság nehéz anyagi helyzetére és az állami támogatások 
szigorítására vezethető vissza.  
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b) szociális lakhatás 

 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett lakhatási 

helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 0 0 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 
2013 N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: önkormányzati adatok  
 
Taktabáj községben veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanok nincsenek.  
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Taktabáj községben egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 
2008 77 0 
2009 91 0 
2010 85 0 
2011 90 0 
2012 101 0 
2013 N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
Taktabáj község Önkormányzata a rászoruló lakosságot lakásfenntartási támogatásban részesíti, segítve ezzel a 

közüzemi számlák kifizethetőségét. 
 
 
f) eladósodottság 

A szervezett közfoglalkoztatásba bevont személyek munkában töltött ideje kevés ahhoz, hogy a szolgáltatók, 
pénzintézetek felé felhalmozódott köztartozásokat, hiteleket megfizessék. A településen sajnos nincs olyan 
vállalkozás, amely hosszútávon foglalkoztatna embereket. A legnagyobb munkaadó az önkormányzat. 
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g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
Taktabáj községben ilyen típusú lakóterületek nincsenek. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 

Telepek, szegregátumok száma a településen: 0 
Telepi lakások száma a településen: 2008 0 

2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 N.A. 
2015 N.A. 
2016 N.A. 
2017 N.A. 

A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése a település területéhez viszonyítva: 0 
A telep/ek megközelíthetősége: N.A. 
A telepek közelében lévő egészségtelen üzemek, létesítmények (kérjük, sorolja 
fel, van-e a közelben - és ha igen milyen távolságra - szeméttelep, feldolgozó 
üzem stb.): 

N.A. 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 
3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány 

  
komfort nélküli 

lakások a 
belterületen 

komfort nélküli 
lakások a 

külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  alapozással nem 
rendelkező lakások a 

belterületen 

alapozással nem 
rendelkező 
lakások a 

külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

belterületen 

szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 
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aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

belterületen 

vezetékes 
ivóvízzel ellátott 

lakások a 
külterületen 

vezetékes ivóvízzel ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  árammal ellátott 
lakások a belterületen 

árammal ellátott 
lakások a 

külterületen 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

árammal ellátott lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 

száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 

vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

külterületen 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

  csatornával ellátott 
lakások a belterületen 

csatornával 
ellátott lakások a 

külterületen 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 

csatornával ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
száma (db) 0 0 0 0 

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva (%) 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis   
 
Taktabáj községben telepek/szegregátumok nincsekek. 

 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori 

megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
aránya, stb.) 
/szöveges magyarázat/ 

 
 
Mivel Taktabáj községben telepek/szegregátumok nincsenek, így ott élő emberekről sem beszélhetünk.  
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c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 

    összes fő férfi nő 

a telepen/szegregátumokban élők száma és 
változása 

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

0-6-éves 0 0 0 
7-14 éves 0 0 0 
15-30 éves 0 0 0 
31-45 éves 0 0 0 
46-64 éves  0 0 0 
65< éves 0 0 0 
az aktív korúak (15-64 év) közül foglalkoztatott 0 0 0 
munkanélküli 0 0 0 
Inaktív 0 0 0 
eltartott 0 0 0 
segélyezettek száma 0 0 0 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 0 0 0 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok     
 
Mivel Taktabáj községben telepek/szegregátumok nincsenek, így ott élő emberek táblázatban foglalt vizsgálata 
nemleges. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
1997. évi CLIV. tv. előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
2013 0 0 0 
2014 N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Felnőttek és gyermekek részére a háziorvosi szolgáltatást Csobaj községgel közösen látja el Taktabáj, mivel az OEP 
a  támogatási szerződést Csobaj községgel kötötte meg. 
 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
2008 36 
2009 38 
2010 35 
2011 26 
2012 23 
2013 N.A. 
2014 N.A. 
2015 N.A. 
2016 N.A. 
2017 N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A törvényi szabályozás miatt csökkent a közgyógyellátási igazolványra jogosultak száma. 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek 
száma 

2008 7 
2009 5 
2010 4 
2011 2 
2012 2 
2013 N.A. 
2014 N.A. 
2015 N.A. 
2016 N.A. 
2017 N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
A méltányossági alapon adható ápolási díjban részesíttek száma csökkent a bázis évhez viszonyítva az 
önkormányzat gazdasági és pénzügyi lehetősége miatt. 
 

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

hozzáférés 
Az általános iskolában szakember bevonásával felvilágosító előadás osztályfőnöki óra keretében valósul meg. A 
szűrőprogramokhoz szervezett keretek között vagy egyéni eljárás útján akár Tokaj vagy Szerencs városokban 
található egészségügyi központokba juthat el lakosság. 

 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Fejlesztő és rehabilitációs ellátást végző központ sem helyben, sem  50 km-es körzetben nem található. 



 26

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
A közétkeztetésben részesített gyermekek és idősek számára a törvényben előírt étkezési norma betartásával 
biztosításra kerül a napi egyszeri melegétkeztetés figyelembe véve a változás étrend kialakítását. 
  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 Településünkön élőknek lehetőségük van Szerencsen üzemelő uszodában úszásoktatásban részt venni.  Igény 
szerint, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek lehetőség van távolabbi városban megrendezésre kerülő  
sportrendezvényen részt venni. 
 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Taktabáj községben Idősek Napközi Otthona működik. A tagok tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak.  Igény szerint 
lehetőség van szociális étkeztetés igénybe vételére. Az igénylők helyben is fogyaszthatják vagy haza vihetik az 
ebédet, lehetőség van idős, beteg, mozgáskorlátozott személyek számára házhoz szállítás igénylésére, amelyet 
gondozónő lát el. 
 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

Településünkön a szolgáltatások igénylésének elbírálásakor nincs diszkrimináció. 
 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 
Településünkön kimagasló a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság száma, így 

szinte nem is beszélhetünk diszkriminációról. 
 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

E fejezetet a partnerek tevékeny közreműködésével szükséges bemutatni. Így lehetőség nyílik olyan területek 
feltárására, amelyek esetlegesen az önkormányzat látókörébe nem kerültek bele. 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
A volt Lovarda épületében került kialakításra az Integrált Közösségi Színtér. Az itt szervezett programokon 
gyermekek és felnőttek egyaránt részt vehetnek. 
 
 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
Habár településünkön magas a roma lakosság száma ez nem ad okot a konfliktushelyzetekre. 
 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
Településünkön szervezett adománygyűjtés nincs. Önkéntes szemétgyűjtő akciót az általános iskolás tanulók 

kezdeményeznek minden éven több alkalommal. 
 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 
Taktabáj községben sem roma sem más nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

korai anyaság korai felvilágosítás védőnő bevonásával 
túlnépesedés oktatás, képzés, munkahelyteremtés 
eladósodás munkahelyteremtés 

munkanélküliség munkahelyteremtés, oktatás, átképzés 
  
  

A védőnő bevonásával korai felvilágosítás bevezetése szükséges, mert már az első felvilágosító előadás idején sok 
tanuló már a korai anyaság körébe lép. Ezért nem tanul tovább (még a 8. évfolyamot sem fejezi be) és nem válik 
szakképzetté, így szinte lehetetlen az elhelyezkedés a munka világába. A munkanélküliség következménye az 
eladósodás, a mélyszegénységbe kerülés.  A mélyszegénységben élők és romák körére jellemző a nagymértékű 
munkanélküliség. Ezen emberek részére kellene még több oktatást és átképzést szervezni, ezzel párhuzamosan 
olyan munkahelyeket teremteni, akár állami segítséggel, ahol ezek az emberek képzettségüknek megfelelő 
munkát végezhetnek.  
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 
 

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

 
 

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

év védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 év 
alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 5 1  5 
2009 14 2  14 
2010 17 2  12 
2011 14 6  11 
2012 11 0  11 
2013 N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A kiskorú gyermekek védelembe vételére elsősorban azért került sor, mert nem jártak rendszeresen iskolába, 

magas volt az igazolatlan hiányzások száma. A veszélyeztetett kiskorúak közzé azok tartoznak, akiknek lakás és 
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családi körülményei tették indokolttá a nagyobb odafigyelést a Családsegítő Szolgálat, általános iskola és a hivatal 
részéről. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 179 3 0 0 0 
2009 182 3 0 0 0 
2010 183 3 0 0 0 
2011 177 3 0 0 0 
2012 171 3 0 0 0 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 
Taktabáj község a gazdaságilag elmaradott települések közzé tartozik. Községünkben élő kiskorú gyermekek 99 

%-a részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban a családok anyagi helyzete miatt. 
 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek a törvényben előírt támogatásban részesülnek, 
mint pld. óvodáztatási támogatás, az iskolás gyermekek tankönyv támogatásban, ingyenes étkeztetésben, a nyár 
folyamán megszervezésre kerül számukra a nyári gyermekek étkeztetés iskolai programmal párosítva. 

Önkormányzatunk  pénzügyi lehetőségeihez mérten évente több alkalommal támogatásban részesíti az óvodás 
és iskolás gyermekeket, mint pld. kirándulásokon való részvétel, helyszínen előadott bábelőadás vendégművészek 
előadásában, karácsonyi és húsvéti pénzadomány ebből a keretből részesülnek a helyi általános iskolából  
középiskolában tovább tanuló gyermekek is.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 

részesülők száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 28 89 0 89 N.A.    
2009 28 83 0 83 9  40  
2010 28 91 0 91  10 40  
2011 30 90 0 90  13 174  
2012 30  84  0 84  14  28  
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 
Az óvodás gyermekek 100 % hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő. Az 

általános iskolás gyermekek közül évente két gyermek az aki nem hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban nem részesül, de önkormányzatunk az ő részükre is megadja mindazon támogatásokat, amelyet a 
többi iskolatársuk megkap. Az iskolás gyermekek számára adható juttatások szempontjából az önkormányzat 
részéről minden gyermek egyforma 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma 

év 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

(fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános iskolások 
száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 

18 év alatti 
középiskolások 

száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 

helyzetű (fő) 

2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH     
 
Településünkön nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek száma 

A településen élő 0-6 
éves gyermekek száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

              
Adott településen 

található utazási idő 
(perc) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok     
 
Taktabáj községben szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs, ezért ilyen lakókörnyezetben élő gyermek sincs.  
 
 
 
 

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

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

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 1 37 
2009 1 39 
2010 1 38 
2011 1 35 
2012 1 N.A. 
2013 N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
Településünkön évek óta működtetjük a védőnői szolgálatot, melynek dologi kiadását önkormányzatunk 

finanszírozza, de az OEP finanszírozást a személyi kiadásokra Csobaj község kapja meg, így Taktabáj községnél 
védőnői álláshely nem jelenik meg. Tehát a két településen egy védőnő látja el osztott munkaidőben a védőnői 
feladatokat, így biztosítva van a taktabáji gyermekek ellátása is. 2013. június 1. napjától a védőnői munkakört 
betöltő szakember vállalkozóként látja el a védőnői feladatokat. 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2009 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2010 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2011 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
 
Településünkön évek óta működtetjük a gyermekorvosi ellátást, melynek dologi kiadását önkormányzatunk 

finanszírozza, de az OEP finanszírozást a személyi kiadásokra Csobaj község kapja meg, így Taktabáj községnél 
gyermekorvosi álláshely nem jelenik meg.  Tehát a két településen egy gyermekorvos látja el osztott 
munkaidőben a gyermekorvosi feladatokat, így biztosítva van a taktabáji gyermekek ellátása is. 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék 
száma 

bölcsődébe 
beírt 

gyermekek 
száma 

Szociális szempontból felvett gyerekek 
száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar    
 
Taktabáj községben bölcsőde nem működik. 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év családi napköziben engedélyezett 
férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

2008 0 0 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 
2013 0 0 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  
 
Taktabáj községben családi napközi nem működik. 
 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 
Hány településről járnak be a gyermekek 1 
Óvodai férőhelyek száma 30 
Óvodai csoportok száma 1 
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 07:30-tól 16:00-ig 
A nyári óvoda-bezárás időtartama: () augusztus hónap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 1 0 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 1 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Dajka/gondozónő 2 0 
Kisegítő személyzet 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 
Taktabáj községben egy óvoda működik 30 férőhellyel összevont csoporttal. A nyitva tartása alkalmazkodik a 

szülők munkarendjéhez. Az óvodai nevelés szakképzett közalkalmazottakkal valósul meg. 
 
d) gyermekjóléti alapellátás 
A gyermekjóléti alapellátást megállapodás alapján a Tokaj városban működő családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat látja el. 
 
e) gyermekvédelem 
A törvényi változások miatt 2013. január 1-jétől a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tokaj Járási Járási Gyámhivatala 

látja el. 
 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
Településünkön a krízis helyzetbe kerülő családok, személyek száma nulla, mert ez az élethelyzet nem jellemző a 

lakosságra. Amennyiben mégis előfordulna, úgy a Tokaj városban működő családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálathoz lehet fordulni segítségért. 
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g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
Településünkön élőknek lehetőségük van Szerencsen üzemelő uszodában úszásoktatásban részt venni.  Igény 
szerint, akár gyermekeknek, akár felnőtteknek lehetőség van távolabbi városban megrendezésre kerülő 
sportrendezvényen részt venni. Évek óta megszervezzük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára a nyári étkeztetést és ezzel együtt szabadidős kötetlen programokat. 

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

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a tanévben ingyen étkezhetnek, ingyen 
kapják a tankönyveket, és az egyéb tanszereket is, amelyeket az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz. 
Az őszi, téli és tavaszi szünidei valamint a hétvégi gyermekétkeztetést nem tudjuk lehetővé tenni. 
Évek óta megszervezzük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára a nyári 
étkeztetést és ezzel együtt szabadidős kötetlen programokat. 
 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
Az eljárások során nincs hátrányos megkülönböztetés, az ügyek intézésekor az egyenlő bánásmód 

követelményének előírásait szemelőt tartjuk. 
 
 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

Településünkön kimagasló a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság száma, így 
szinte nem is beszélhetünk diszkriminációról. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 
lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

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

 
 
 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év Helyhiány miatt elutasított 
gyermekek száma (fő) 

Ebből hátrányos / halmozottan 
hátrányos helyzetű (fő) 

2008 0 0 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 
2013 0 0 
2014 N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 
Az óvodai nevelésből helyhiány miatt gyermek nem maradt ki. 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2008 29 1 30 1 28 0 
2009 33 1 30 1 28 0 
2010 30 1 30 1 28 0 
2011 31 1 30 1 30 0 
2012 31 1 30 1 30 0 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     
 
A demográfiai és vándorlási statisztika adataira vezethető vissza 3-6 éves korú gyermekek számának változása. 

Az óvodába beíratott gyermekek elhelyezése biztosított.  
 
 
 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 
3 

éves 
4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  7 7 7 5 4 30 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  0 0 0 0 0 0 
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 2 2 1 2 1 8 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 5 5 6 3 3 22 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
Taktabáj községben működő óvoda önálló intézményként működik, tagóvoda nem tartozik hozzá. Az óvodai 

nevelésben részesülő gyermekek közül magas a halmozottan hátrányos helyzetűek létszáma. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 47 44 91 65 71,4% 
2011/2012 42 48 90 69 76,7% 
2012/2013 38 46 84 78 92,9% 
2013/2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2014/2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2015/2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2016/2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
 
A demográfiai és vándorlási statisztika adataira vezethető vissza az általános iskolások létszámának csökkenése. 
 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 
általános iskolai osztályok száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 47 44 91 0 0 0 1 
2011/2012 42 48 90 0 0 0 1 
2012/2013 38 46 84 0 0 0 1 
2013/2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. 
2014/2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. 
2015/2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. 
2016/2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 
A településünkön egy általános iskola működik, amelyben gyógypedagógiai osztály nincs. 
 
 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 101 
Más településről bejáró általános iskolások létszáma 0 
Más településre eljáró általános iskolások létszáma 4 
Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 81 
Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 70 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszámához viszonyítva kimagaslóan magas a hátrányos 

helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma. 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a 

nappali rendszerű oktatásban 
fő % 

2010/2011 7 8 
2011/2012 12 13 
2012/2013 10 12 
2013/2014 N.A. N.A. 
2014/2015 N.A. N.A. 
2015/2016 N.A. N.A. 
2016/2017 N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A demográfiai és vándorlási statisztika adataira, valamint a korai anyaságra vezethető vissza a 8. évfolyamot 

eredményesen befejezettek számának alakulása. 
 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 
  

 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
  Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 0 0 
Szaktanítást végző tanítók száma 1 0 
Szaktanítást végző tanárok száma 5 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Gyermekvédelmi felelős 1 0 
Iskolaorvos 0 0 
Iskolapszichológus 0 0 
Kisegítő személyzet 1 0 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A táblázat adataiból látszik, hogy iskolánkban csak szakképzett pedagógusok tanítanak. 
 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és 

az egyes intézményeken belüli szegregációs  
Az oktatás, képzés területén intézményen belül szegregáció, hátrányos megkülönböztetés és jogellenes 
elkülönítés  nincs. 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 
 
Településünkön csak egy oktatási intézmény működik, így az intézmények között a tanulók iskolai 
eredményességében, az oktatás hatékonyságában eltérés nem mutatható ki. 

 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2008/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 
2009/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 
2013/2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014/2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015/2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016/2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, 
tankerületi adatok     

 
Taktabájon tanodai program, tehetséggondozói program, nyári tábor és alapfokú művészeti oktatás nem 
működik.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Iskolai mulasztás Jelzés a szülő és  a gyermekjóléti szolg. felé 
Magatartási és beilleszkedési zavar Jelzés  a szülő és gyermekjóléti szolg. felé 
Középiskola eredményes befejezése A képzett szakmának munkahely teremtés 

  
  
  

 
A szülők alacsony iskolázottsága, munkanélkülisége áll példaként a gyermekek előtt, mely kihat az iskolai 
mulasztásokra, valamint a magatartási és beilleszkedési zavarokra is. 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
2008 199 191 128 135 71 56 
2009 197 183 137 127 60 56 
2010 201 184 148 135 53 49 
2011 200 182 149 136 51 46 
2012 N.A. N.A. N.A. N.A. 38 54 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 
A munkavállalási korú nők száma 2011. év vizsgálata a 2008. évhez viszonyítva csökkent, a foglalkoztatási arány 

ugyanezen időszak tekintetében azonos, a munkavállalási korú nők számának csökkenésére vezethető vissza  a 
munkanélküli nők arányának csökkenése. 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
A nők részére foglalkoztatást segítő és képzési programokat a BAZ Megyei Kormányhivatal Tokaj Járási Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége szervezi. A Munkaügyi Kirendeltség különféle egyénre szabott szolgáltatások nyújtásával 
segíti a nők munkaerő-piacra jutását. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei nagyon korlátozottak. Inkább csak időszakos 
munkavállalásra van lehetőség, mint pld. segédmunka, napszámos munka. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
A foglalkoztatott nők munkabére azonos az ugyanazon területen alkalmazott férfiak munkabérével. 

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

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi 
megoldások stb.) 
 
 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 

3 év alatti 
gyermekek 

száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek száma 
működő családi 
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen önkor-mányzati egyéb 

2008 27 0 0 0 0 0 0 

2009 29 0 0 0 0 0 0 

2010 29 0 0 0 0 0 0 

2011 25 0 0 0 0 0 0 

2012 N.A. 0 0 0 0 0 0 

2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
 
Településünkön sem bölcsőde sem családi napközi nem működik. A nők a gyermekük 3. életévének betöltése után 
tudnak munkába állni. Igény sem merül fel fenti intézmények működtetésére. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

év védőnők száma 0-3 év közötti 
gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2008 1 37 37 
2009 1 39 39 
2010 1 38 38 
2011 1 35 35 
2012 1 N.A #ÉRTÉK! 
2013 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2014 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2015 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2016 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2017 N.A N.A #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés  
Településünkön évek óta működtetjük a védőnői szolgálatot, melynek dologi kiadását önkormányzatunk 

finanszírozza, de az OEP finanszírozást a személyi kiadásokra Csobaj község kapja meg, így Taktabáj községnél 
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védőnői álláshely nem jelenik meg.  Tehát a két településen egy védőnő látja el osztott munkaidőben a védőnői 
feladatokat, így biztosítva van a családtervezés, anya- és gyermekgondozás  ellátása is. 

 
 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 

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

év rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges feljelentések 
száma bírósági ítélet 

2008 N.A N.A N.A 
2009 N.A N.A N.A 
2010 N.A N.A N.A 
2011 N.A N.A N.A 
2012 N.A N.A N.A 
2013 N.A N.A N.A 
2014 N.A N.A N.A 
2015 N.A N.A N.A 
2016 N.A N.A N.A 
2017 N.A N.A N.A 

Forrás: Helyi adatgyűjtés   
 
A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak nincs Taktabájon. 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati (egyházi, 
alapítványi) anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

2008 0 0 0 N.A. 
2009 0 0 0 N.A. 
2010 0 0 0 N.A. 
2011 0 0 0 N.A. 
2012 0 0 0 N.A. 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 
Forrás: Helyi 
adatgyűjtés    

 
Településünkön nincs semmilyen anyaotthon nem működik. Legközelebbi anyaotthon Miskolc Megyei Jogú 
Városban van. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 7 0 0 0 0 0 
2009 7 0 0 0 0 0 
2010 3 1 0 0 0 0 
2011 3 1 0 0 0 0 
2012 3 1 0 0 0 0 
2013 3 1 N.A. N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
2010-től van női képviselőtestületi tagja  az önkormányzatunknak. 
 
 
 

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

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

év Intézkedessek, pályázatok, 
programok száma a településen Önkormányzati Más állami szerv 

által támogatott Civil Összes 

2008 0 0 N.A. N.A. 0 

2009 0 0 N.A. N.A. 0 
2010 0 0 N.A. N.A. 0 
2011 0 0 N.A. N.A. 0 
2012 0 0 N.A. N.A. 0 
2013 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 
2014 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 
2015 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 
2016 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 
2017 N.A. N.A. N.A. N.A. 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
 
Helyi szinten nincs társadalmi megkülönböztetés a nőkre vonatkozóan. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

munkanélküliség munkahelyteremtés, átképzés 
korai gyermekvállalás korai felvilágosítás 

GYES-ről, GYED-ről való visszatérés   munkahelyteremtés, átképzés 
  
  
  

 
A gyermekkorban megtapasztalt család-morálból kiválni vágyó nők számára megoldást jelenthet a 
munkahelyteremtés, a szakmai átképzés. A korai gyermekvállalás elkerülésére a korai felvilágosítás megoldás 
lehet. 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma összes nyugdíjas 

2008 63 81 144 
2009 63 82 145 
2010 63 76 139 
2011 55 75 130 
2012 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2013 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2014 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2015 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2016 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2017 N.A N.A #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A lakónépesség számának csökkenése arányban áll a nyugdíjasok számának csökkenésével. A nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma alacsonyabb, mint  nők száma a Nyugdíj törvény rendelkezése 
miatt, mivel a nők korábbi életkorban mehettek nyugdíjba. 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 
fő fő % 

2008 71 10 14% 
2009 76 10 13% 
2010 74 10 14% 
2011 75 10 13% 
2012 N.A 25 #ÉRTÉK! 
2013 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2014 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2015 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2016 N.A N.A #ÉRTÉK! 
2017 N.A N.A #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
Önkormányzatunk mindig nagy figyelmet fordított az időskorúak szociális helyzetének javítására. 2012. évre 
lehetőség nyílt pályázat útján egy új  25 fős Idősek Napközi Otthonának megnyitására, amely teljes kapacitással 
működik.  
 
 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 6 
2009 6 
2010 3 
2011 3 
2012 3 
2013 N.A. 
2014 N.A. 
2015 N.A. 
2016 N.A. 
2017 N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az időskorúak járadékában részesülők számának csökkenését az elhalálozás és elköltözés okozta. 
 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
A Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, 

valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti.  
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Nemcsak Taktabájon, hanem egész BAZ megyére jellemző a magas munkanélküliség. Sajnos nincs lehetőség még 

az aktív korúak rendszeres foglalkoztatására sem, így a nyugdíjasok nyugdíj melletti foglalkoztatása sem 
megoldott. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 

Önkormányzatunk több nyugdíjban lévő személyt foglalkoztatott 2013. június 30-ig közalkalmazotti státuszban. A 
nyugdíjban lévőkre vonatkozóan életben lévő rendelkezés miatt ezek az emberek a nyugdíjat választották, mint az 
aktív foglalkoztatást.  
Az itt élő idősek nem igénylik  oktatásba, tanulásba történő bevonásukat. 

 
 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 
2008 127 8 6% 94 N.A. #ÉRTÉK! 
2009 116 6 5% 69 N.A. #ÉRTÉK! 
2010 102 3 3% 65 N.A. #ÉRTÉK! 
2011 97 2 13% 13 N.A. #ÉRTÉK! 
2012 100 5 5% 28 N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR   
 
 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való 

hozzáférés 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az idősek és aktív korúak számára is helyben működik háziorvosi rendelő, ahol a háziorvos heti két alkalommal 
rendel. Szociális szolgáltatásokhoz, mint pld. szociális étkezés, lehetőséget biztosítunk. Azon idősek számára, akik 
mozgáskorlátozottak a gyógyszeríratást, gyógyszerkiváltást, esetlegesen az ebédkiszállítást, ügyintézést az Idősek 
Napközi Otthonában alkalmazott gondozónő látja el.   
 
 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
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6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 
Mozielőadás 

látogatása 
Színházelőadás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvé
nyen részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 N.A. N.A. N.A. 104 N.A. 63 4 

2009 N.A. 2 N.A. 104 N.A. 63 4 

2010 N.A. 2 N.A. 104 N.A. 63 4 

2011 N.A. 2 N.A. 104 N.A. 63 4 

2012 N.A. 2 N.A. 104 15 63 4 

2013 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2014 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2016 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

2017 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
Mozi előadás megtekintésére nincs igény az idősek körében. Történelmi egyházak (református, római katolikus) 

istentiszteleten általában idősek, nyugdíjasok vesznek részt. A gyermekek részére szervezett sportrendezvényeken 
mint nézők drukkolnak az unokáknak. Községünkben bárki részére hozzáférhető a Községi Könyvtár, innen az 
Idősek Napközi Otthonának vezetője kölcsönöz könyvet az idősek részére. 2009. évtől évente két alkalommal 
színház látogatáson vesznek részt az idősek Tokajban. 

 
 
 
c) idősek informatikai jártassága 
 

 
 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

év 
Összes megkérdezett Számítógépet használni tudók 

száma Internetet használni tudók száma 

fő fő % fő % 
2008 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2009 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2010 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2011 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2012 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2013 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2014 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2015 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2016 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 
2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     
 
Településünkön az idős, nyugdíjas emberek nem igénylik a számítógép és az internet használatát. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 
 

6.4. számú táblázat - Az időseket célzó programok a településen 
év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 5 
2009 5 
2010 5 
2011 5 
2012 5 
2013 N.A. 

2014 N.A. 

2015 N.A. 

2016 N.A. 

2017 N.A. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Önkormányzatunk pénzügyi lehetőségeihez mérten évente nyáron több alkalommal gyógyvízi fürdést szervez 
Hajdúnánásra az idősek számára.  Az időseket érdeklő színházi előadáson vesznek részt Tokajban.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
elmagányosodás Közösségi programok szervezése 

Fizikai, szellemi leépülés Közösségi programok szervezése, gondozónő 
segítsége 

közbiztonság Rendőrségi járőrszolgálat sűrítése 
  
  
  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 23 16  
2009 16 14  
2010 11 12  
2011 26  N.A.  
2012 N.A.  N.A.  
2013 N.A.  N.A.  
2014 N.A.  N.A.  
2015 N.A.  N.A.  
2016 N.A.  N.A.  
2017 N.A.  N.A.  
Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 N.A. N.A N.A. 
2009 N.A. N.A. N.A. 
2010 N.A. N.A. N.A. 
2011 N.A. N.A. N.A. 
2012 N.A.  N.A. N.A. 
2013 N.A. N.A. N.A. 
2014 N.A. N.A. N.A. 
2015 N.A. N.A. N.A. 
2016 N.A. N.A. N.A. 
2017 N.A. N.A. N.A. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 
Településünkön csak önkormányzatunk által fenntartott Idősek Napközi Otthona működik. Ide javarészt olyan 
idős nyugdíjasok járnak, akik ugyan mozgáskorlátozottak, de nem tolókocsival közlekednek, hanem csak 
támbottal, látássérült nincs. Mindezek ellenére intézményünk tudná fogadni a látás és mozgássérülteket is mivel 
az Idősek Napközi Otthona EU szabványnak megfelelően lett megépítve és kialakítva. 

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

közfoglalkoztatás) 
 

7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma az 

alkalmazók szerinti megoszlásban 

  

Közszférában  foglalkozatott 
(pl. önkormányzat, 

kormányhivatal, állami vagy 
önkormányzati fenntartású 

intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma N.A. N.A. N.A. 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

N.A. N.A. N.A. 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma N.A. N.A. N.A. 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma N.A. N.A. N.A. 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma N.A. N.A. N.A. 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével   
 

Sem településünkön, sem pedig térségünkben nem működik kifejezetten fogyatékosokat foglalkoztató 
munkahely. 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
 



 
7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások 

  

Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

étkeztetés 1 1 1 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

házi 
segítségnyújtás N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

családsegítés N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

közösségi ellátás 
pszichiátriai 
betegek  részére 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

támogató 
szolgáltatás N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

nappali ellátás 1 1 1 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 
 



Az étkeztetést és a nappali ellátást önkormányzatunk saját intézményén keresztül valósítja meg. A házi 
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a családsegítést Tokaji Többcélú Kistérségi Társulással 
kötött együttműködési szerződés keretén belül valósítja meg. 
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 

 
Településünkön nem jellemző a látás, hallás, szellemi fogyatékkal élők aránya, tehát akik ilyen típusú 
betegségükre tekintettel fogyatékossági támogatásban is részesülnének, nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásuk 
mellett.  
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való 
hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakveze

tő sáv 

Mozgáskor
látozottak 

részére 
mosdó 

Rámpa 
Hangos 

tájékoztatás 
Indukció
s hurok 

Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatá
si 

intézm
ények 

alapfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

középfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

felsőfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

egészs
égügyi 
intézm
ények 

fekvőbeteg 
ellátás  nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

járó beteg 
szakellátás 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

alapellátás nem nem igen igen nem igen nem igen nem 

kulturális, 
művelődési 

intézmények 
nem igen igen nem nem igen nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 

intézmény 
nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, 
ügyészség 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, 
ügyészség 

nem nem nem nem nem nem nem 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények 

nem igen igen igen nem igen nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens 
információi, fogyatékosok civil szervezetei  
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A közelmúltban épített Teleház, Körzeti Megbízotti Iroda, szociális konyha, Idősek Napközi Otthona, az 
átalakított Önkormányzati Hivatal épülete, Integrációs Szolgáltató Tér, háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat 
épületei az EU-s szabványnak megfelelő mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető, 
akadálymentesítetten lett kialakítva. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 

kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 

A közelmúltban épített Teleház, Körzeti Megbízotti Iroda, szociális konyha, Idősek Napközi Otthona, az 
átalakított Önkormányzati Hivatal épülete, Integrációs Szolgáltató Tér, háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat 
épületei az EU-s szabványnak megfelelő mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető, 
akadálymentesítetten lett kialakítva. 

 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
Településünkön fogyatékosokat foglalkoztató vállalkozás, foglalkoztató nincs. 

 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Településünkön vasútállomás, buszpályaudvar, helyi tömegközlekedés nincs. A közterületeket a fogyatékkal élők a 
minden napjaikban tudják használni. A távolsági tömegközlekedési eszközt (autóbusz) nem minden esetben 
tudják használni a fellépő lépcső magassága miatt. 
 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, 
fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 

Településünkön ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, támogatott 
lakhatás, átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok gondozóháza nincs. Fogyatékosok számára speciális közlekedési 
feltételek nincsenek. 

 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Településünkön nincs sem pozitív, sem negatív megkülönböztetés, így nem is beszélünk diszkriminációról. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Tömegközlekedés Akadálymentes tömegközlekedési eszköz 
Munkanélküliség Megfelelő munkahely 

Információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés Különféle információs adatbázisok használatára való 
figyelem felhívás különféle képzettségű 

szakemberek bevonásával 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

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

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
 

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

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

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
Taktabáj községben nemzetiségi önkormányzat nem működik. Önkormányzatunknak a történelmi egyházakkal 
való partnersége évtizedek óta jó. A településen egyetlen civil szervezet működik a „Taktabáji Általános Iskoláért 
Közalapítvány”, mely együttműködik az önkormányzattal. Az Alapítvány az általános iskola és a továbbtanuló 
gyermekek segítésével kapcsolatos feladatokat látja el. Önkormányzatunk a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás 
tagja. A közszolgáltatási feladatok közül több feladatot kistérségi keretek között együttműködési szerződés 
alapján pld. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival együttműködve látunk el. 
 
 

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 

Mivel Taktabáj község a gazdaságilag elmaradott települések közé tartozik, ezért nálunk is magas a regisztrált 
álláskeresők és a munkanélküliek száma, tehát kiemelkedő a mélyszegénységben élők létszáma. Amikor lehetőség 
nyílik egyházak, illetve civil szervezetek számára részben vagy egészben munkahelyteremtő pályázat elérésére, 
azok az önkormányzat munkatársaitól naprakész információkat kérnek. 
 

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

Az elnyert pályázati támogatás akár több munkahely fedezésére is szolgálhat, és a megvalósítási időszakban 
párhuzamosan, vagy egymást követően több hónapig biztosított munkahelyeket. A projekt időszakában 
keletkezett statisztikákon is észrevehető a munkanélküliek számának változásai (többnyire pozitív irányban). 
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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 

Eladósodás, munkanélküliség munkahelyteremtés 

Gyermekek 
Iskolai mulasztás ,magatartási és 

beilleszkedési zavar 
Jelzés a szülő és  a gyermekjóléti szolg. 

felé 

Idősek 
Elmagányosodás, fizikai, szellemi leépülés Közösségi programok szervezése, 

gondozónő segítsége 

Nők 
munkanélküliség 

GYES-ről, GYED-ről való visszatérés 
munkahelyteremtés, átképzés 

Fogyatékkal élők 

Tömegközlekedés, 
Információkhoz és eszközökhöz való 

hozzáférés 

Akadálymentes tömegközlekedési eszköz 
Különféle információs adatbázisok 
használatára való figyelem felhívás 
különféle képzettségű szakemberek 

bevonásával 
 

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 

Mélyszegénységben élők és a romák hivatalos 
ügyeire irányuló intézkedések megkönnyítése Polgármester 

Gyermekek Gyermekek részére program szervezés Polgármester 

Idősek Idősek számára programok szervezése Polgármester 

Nők Nők részére közösségi programok szervezése Polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal élők részére közösségi programok 
szervezése Polgármester 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák felelősség érzete kimagasló. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők száma folyamatosan csökkenjen. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatását, nevelését, és szociális védelmét. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek mentális és fizikai állapotára. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúságot. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapjainak megkönnyítésére. 
 
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők és a romák hivatalos ügyeire irányuló intézkedések 
megkönnyítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szeretnénk, ha településünkön nem okozna gondot az érintett célcsoportba 
tartozó személyek hivatalos ügyeinek intézése 

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

Rövidtávon szeretnénk, ha minden érintett személy segítséget kapna hivatalos 
ügyeinek intézkedésében 2013.12.31-ig. 
Közép- és hosszútávon szeretnénk, ha minden érintett személy megtanulja ezen 
ügyintézések folyamatát, menetét, ezáltal megrövidülhet a hivatalos ügyek 
intézésének időtartama. Középtávon : 2014.12.31-ig, hosszútávon: 2015.12.31-
ig. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Fogadóóra, felvilágosítás tartása 

Résztvevők és 
felelős Mélyszegénységben élők és a romák, Polgármester 

Partnerek 
Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolc 
B-A-Z megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége 

Határidő(k) pontokba 
szedve 2015.06.30 

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

Rövidtáv 1 év 
Középtáv 3 év 
Hosszútáv 5 év 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: érdektelenség, pénzügyi fedezet hiánya 
Kockázatok csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás, motiváció, 
támogatások, pályázatok felkutatása, pénzügyi fedezet, szakemberek bevonása 

Szükséges erőforrások Technikai feltételek, szakemberek biztosítása 
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Intézkedés címe: Gyermekek részére program szervezés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) A gyermekek és szülők részére közös családi programok szervezése 

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

Rövid- és közép távon szeretnénk, ha az érintett célcsoportba tartozó gyermekek 
és az őket nevelő szülők családi programok keretében még jobban 
összekovácsolódnának, jobban megismernék egymást. Rövid távon: 2013.12.31-
ig, közép távon: 2014.12.31-ig. 
Hosszútávon mindenképpen hasznos lehet, mert megtanulják a gyermekek 
iskolán kívüli magatartási szabályokat. A kirándulások alkalmával még több 
ismeretre tehetnek szert. 2015.12.31-ig. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felvilágosítás tartása, programszervezés 

Résztvevők és 
felelős Gyermekek, Polgármester 

Partnerek Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Tokaj 

Határidő(k) pontokba 
szedve 2015.06.30 

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

Rövidtáv 1 év 
Középtáv 3 év 
Hosszútáv 5 év 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: érdektelenség, pénzügyi fedezet hiánya 
Kockázatok csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás, motiváció, 
támogatások, pályázatok felkutatása, pénzügyi fedezet, szakemberek bevonása 

Szükséges erőforrások Technikai feltételek, szakemberek biztosítása 
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Intézkedés címe: Nők részére közösségi programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szeretnénk, ha településünkön élő nőknek nem okozna gondot a jövőben a 
GYES-ről GYED-ről történő visszatérés a munkavilágába, a háztartásbeli nők 
szabadidejüket hasznosan tölthetnék el. 

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

Rövid- és közép távon szeretnénk, ha az érintett célcsoportba tartozók minden 
egyes tagja segítséget kapna az őt érdeklő és érintő probléma megoldására, és 
szabadidő hasznos eltöltésében. Rövid távon: 2013.12.31-ig, Közép távon: 
2014.12.31-ig. 
Hosszútávon mindenképpen hasznos lehet, mert megrövidülhet pld. 
munkavilágába történő visszatérés, közösségi életre nevelés, 2015.12.31-ig. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felvilágosítás tartása, programszervezés 

Résztvevők és 
felelős Nők , Polgármester 

Partnerek 
Türr István Képző és Kutató Intézet Miskolc 
B-A-Z megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége 

Határidő(k) pontokba 
szedve 2015.06.30 

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

Rövidtáv 1 év 
Középtáv 3 év 
Hosszútáv 5 év 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: érdektelenség, pénzügyi fedezet hiánya 
Kockázatok csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás, motiváció, 
támogatások, pályázatok felkutatása, pénzügyi fedezet, szakemberek bevonása 

Szükséges erőforrások Technikai feltételek, szakemberek biztosítása 
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Intézkedés címe: Idősek számára programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idős és főleg egyedül élő nyugdíjasok számára a szabadidő hasznos eltöltésére 
program szervezése, akár családi program keretében, akár csak az adott 
célcsoport részére szervezetten is. 

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

Rövid- és közép távon szeretnénk a kitűzött programmal elérni, hogy a 
nyugdíjasok a nyugdíjas éveikben is aktívnak érezzék magukat, esetleges 
magányukat enyhítsük. Rövid távon: 2013.12.31-ig, közép távon: 2014.12.31-ig. 
Hosszútávon mindenképpen hasznos lehet a közösségi programok szervezése, 
ezzel is enyhítve az idősek, magányos nyugdíjasok egyhangú mindennapjait, 
2015. 12.31-ig. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Programszervezésbe történő bevonás 

Résztvevők és 
felelős Idősek, Polgármester 

Partnerek Idősek Napközi Otthona, Taktabáj 
Idős Korúak otthona, Tokaj 

Határidő(k) pontokba 
szedve 2015.06.30 

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

Rövidtáv 1 év 
Középtáv 3 év 
Hosszútáv 5 év 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: érdektelenség, pénzügyi fedezet hiánya 
Kockázatok csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás, motiváció, 
támogatások, pályázatok felkutatása, pénzügyi fedezet, szakemberek bevonása 

Szükséges erőforrások Technikai feltételek, szakemberek biztosítása 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élők részére biztonságos közlekedés biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) A fogyatékkal élők részére teljes körű akadálymentes közlekedés biztosítása. 

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

Szeretnénk, ha minden érintett személy, aki ebben a célcsoportba tartozik 
minden közintézményt akadálymentesen érjenek el, és a járdák is teljesen 
akadálymentesítve legyenek. 
A probléma nem akkut. 
A rövid és hosszú távú cél a település teljes akadálymenetsítése. Rövid távon: 
2013.12.31-ig, közép távon: 2014.12.31-ig, hosszú távon: 2013.12.31-ig. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Programszervezés bevonva az érintett célcsoport egyes tagjait. 

Résztvevők és 
felelős Fogyatékkal élők, Polgármester 

Partnerek Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

Határidő(k) pontokba 
szedve 2015.06.30 

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

Rövidtáv 1 év 
Középtáv 3 év 
Hosszútáv 5 év 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázatok: érdektelenség, pénzügyi fedezet hiánya 
Kockázatok csökkentésének eszközei: megfelelő tájékoztatás, motiváció, 
támogatások, pályázatok felkutatása, pénzügyi fedezet, szakemberek bevonása 

Szükséges erőforrások Technikai feltételek, szakemberek biztosítása 
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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 E F G H I J 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés következtetéseiben 
feltárt esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 
Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

Az 
intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedé
s felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak 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 Mélyszegénységben 
élők és a romák 
hivatalos ügyeire 
irányuló intézkedések 
megkönnyítése 

Szeretnénk, ha településünkön 
nem okozna gondot az érintett 
célcsoportba tartozó személyek 
hivatalos ügyeinek intézése 

Szeretnénk, ha minden érintett 
személy segítséget kapna 
hivatalos ügyeinek 
intézkedésében , illetve 
megtanulja ezen ügyintézések 
folyamatát, menetét.  

Fogadóóra, 
felvilágosít
ás tartása 

Polgárm
ester 

2015.06.30. 

KSH, TEIR, 
Önkormányzati 
adatok, helyi 
adatgyűjtés 

Technikai feltételek, 
szakemberek 
biztosítása 

Hosszútávon 
mindenképpen hasznos 
lehet, mert megrövidülhet a 
hivatalos ügyek intézésének 
időtartama  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Gyermekek részére 
program szervezés 

A gyermekek és szülők részére 
közös családi programok 
szervezése 

Szeretnénk, ha az érintett 
célcsoportba tartozó gyermekek 
és az őket nevelő szülők családi 
programok keretében még 
jobban összekovácsolódnának, 
jobban megismernék egymást. 

Felvilágosít
ás tartása, 
programsz
ervezés 

Polgárm
ester 2015.06.30. 

KSH, TEIR, 
önkormányzati 
helyi 
adatgyűjtés 

Technikai feltételek, 
szakember 
biztosítása 

Hosszútávon 
mindenképpen hasznos 
lehet, mert megtanulják a 
gyermekek iskolán kívüli 
magatartási szabályokat. A 
kirándulások alkalmával 
még több ismeretre 
tehetnek szert. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Nők részére közösségi 
programok szervezése 

Szeretnénk, ha településünkön élő 
nőknek nem okozna gondot a 
jövőben a GYES-ről GYED-ről 
történő visszatérés a 
munkavilágába, a háztartásbeli 
nők szabadidejüket hasznosan 
tölthetnék el. 

Szeretnénk, ha az érintett 
célcsoportba tartozók minden 
egyes tagja segítséget kapna az 
őt érdeklő és érintő probléma 
megoldására, és szabadidő 
hasznos eltöltésében. 

Felvilágosít
ás tartása, 
programsz
ervezés 

Polgárm
ester 

2015.06.30. 
KSH, TEIR, 
önkormányzati 
adatgyűjtés 

Technikai feltételek, 
szakember 
biztosítása 

Hosszútávon 
mindenképpen hasznos 
lehet, mert megrövidülhet 
pld. munkavilágába történő 
visszatérés,közösségi életre 
nevelés. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Idősek számára 
programok szervezése 

Az idős és főleg egyedül élő 
nyugdíjasok számára a szabadidő 
hasznos eltöltésére program 
szervezése, akár családi program 
keretében, akár csak az adott 
célcsoport részére szervezetten is. 

Szeretnénk a kitűzött 
programmal elérni, hogy a 
nyugdíjasok a nyugdíjas 
éveikben is aktívnak érezzék 
magukat,esetleges magányukat 
enyhítsük. 

Programsz
ervezésbe 
történő 
bevonás 

Polgárm
ester 2015.06.30. 

KSH, TEIR, 
önkormányzati 
helyi 
adatgyűjtés 

Technikai feltételek, 
szakember 
biztosítása 

Hosszútávon 
mindenképpen hasznos 
lehet a közösségi 
programok szervezése, 
ezzel is enyhítve az idősek, 
magányos nyugdíjasok 
egyhangú mindennapjait. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 
Fogyatékkal élők 
részére biztonságos 

A fogyatékkal élők részére teljes 
körű akadálymentes közlekedés 

Szeretnénk, ha minden érintett 
személy, aki ebben a 

Járda 
korszerűsít

Polgárm
ester 

2015.06.30. 
KSH, TEIR, 
önkormányzati 

Technikai feltétel, 
szakember 

Hosszútávon 
mindenképpen szeretnénk 
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közlekedés biztosítása biztosítása. célcsoportba tartozik minden 
közintézményt akadálymentesen 
érjenek el, és a járdák is teljesen 
akadálymentesítve legyenek. 

és helyi 
adatgyűjtés 

biztosítása a teljes körű akadálymentes 
közlekedést biztosítani. 

 



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.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött 
célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT 
aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak 
részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen 
(minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, 
valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP 
szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok 
beszámolóinak alapján. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 

 
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 Virág Zoltánné 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),  

- 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.  
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- 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. 
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