
 

1 

 

Melléklet 

Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2020. évi 

felülvizsgálatának elfogadásáról szóló határozati javaslathoz  

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program  

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023. 



 

2 

 

Tartalom 

 
 
 

Bevezetés ......................................................................................................................................... 3 

A település bemutatása .................................................................................................................... 4 

Értékeink, küldetésünk                                                                                                                    14 

Célok .............................................................................................................................................. 19 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ................................................. 21 

1. Jogszabályi háttér bemutatása ................................................................................................ 21 

2. Stratégiai környezet bemutatása ............................................................................................. 23 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ..................................... 27 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység ............................................ 56 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége .......................................................................................... 81 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................... 88 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ..................................................................... 96 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása                                                                                                    101 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága                                                                 105  

    A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)                                                106 

1. A HEP IT részletei                                                                                                                 106 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése                                                                   106 

Jövőkép……………………………………………………………………………………..109 

Az intézkedési területek részletes kifejtése                                                                            110 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ........ 125 

3. A megvalósítás előkészítése....................................................  ............................................. 129 

4. Elfogadás módja és dátuma .....................................................  ............................................. 136 

 



 

3 

 

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, Felsőzsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 
 
 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (a 

továbbiakban: HEP) összehangolja a település más dokumentumait, valamint az Önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy a HEP elkészítése során 

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

intézményfenntartóira. 
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A település bemutatása 
 
 
 

Felsőzsolca kisváros Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci Járásban, amelynek a 

harmadik, a megyének a kilencedik legnépesebb városa. 

Miskolc város szélétől 1 kilométerre keletre, a Bükk-hegység keleti lábánál, a Sajó folyó bal partján 

fekszik. 

Megközelíthető a 3-as és a 37-es főútról; vonattal a Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely és a Miskolc-

Hidasnémeti-vasútvonalon. 

Felsőzsolca - feltehetőleg a Sajónak, mint természetes határnak köszönhetően - nem olvadt be 

Miskolcba, de a két város szoros szimbiózisban él. Felsőzsolca az agglomeráció egyetlen 

települése, ahová az MVK Zrt. városi buszai kijárnak. Jelenleg egy buszjárat, a 7-es busz szolgálja 

ki a lakosságot. 2012. február 16-ától a 7-es busz körbejár Felsőzsolcán, ezzel 6-tal bővült az  

autóbuszmegállók száma a városban. Ezen kívül számos ÉMKK Zrt járat áthalad a város területén 

(a Szent István utcán).  

 

A környező települések érdekazonosságát keresve a város mindenkori vezetése arra törekedett, 

hogy vezető szerepet vállaljon az ellátási, szolgáltatási feladatok megoldásában. Térségi feladatokat 

lát el az egészségügy, a közoktatás, a területfejlesztés, az igazgatás, a pénzintézeti szolgáltatás, a 

kereskedelem, az ipar, a mezőgazdaság, valamint a közbiztonság terén. A város gazdasága az elmúlt 

években átalakult. 2000-ben kezdődött meg a város külterületén egy ipari park kialakítása, amely 

kezdetben 62 hektár területű volt. 2005-ben elnyerte az Ipari Park címet. Ezen a területen már teljes 

egészében kiépült a befektetők fogadásához szükséges teljes infrastruktúra. Megépült több mint 3 

km, 6,5 m-es nagy teherbírású (11,5 tonna tengelyterhelésű) úthálózat, a hozzá tartozó víz-, 

szennyvíz-, és csapadékvízelvezetés, gázhálózat, villamos energiaellátás, közvilágítás és a 

nagysebességű telekommunikációs hálózat (optikai kábel).  

2007-ben a folyamatosan jelentkező igények, s az egyre szűkülő rendelkezésre álló szabad terület 

miatt 103 ha-ra bővült az Ipari Park. Ez a területet is teljes infrastruktúrával ellátott. Cél a 

folyamatos zöldmezős beruházási lehetőség biztosítása a hazai és külföldi, kis- és 

nagyvállalkozások számára.  
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A hazai vállalkozások mellett több külföldi cég (amerikai, német, francia, osztrák, belga, holland, 

spanyol) választotta a Felsőzsolcai Logisztikai Ipari Parkot megfelelő helyszínnek 

tevékenységéhez. 

 

Népesség alakulása: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felsőzsolca lakossága 2012 és 2016 között 188 fővel csökkent, mely elsősorban a bevándorlás és 

elvándorlás különbségéből adódik. Az észak - magyarországi régióban ismert probléma a magas 

Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 6 658

2013 6 605 99,2%

2014 6 521 98,7%

2015 6 486 99,5%

2016 6 470 99,8%

2017 n.a. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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munkanélküliség, amely következtében sokan elköltöznek, leginkább a fővárost, illetve a nagyobb, 

főként Nyugat-magyarországi városokat veszik célba. Ismert tény, hogy a fővárosban, valamint 

Nyugat-Magyarországon az álláskeresők nagyobb eséllyel jutnak magasabb bérért munkához.  

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)  

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 3 342 3522 6 864 48,69% 51,31% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     224 3,26% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 586 573 1 159 8,54% 8,35% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 114 115 229 1,66% 1,68% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1 966 1923 3 889 28,64% 28,02% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 235 263 498 3,42% 3,83% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 441 648 1 089 6,42% 9,44% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR       
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A település állandó népessége 2016. január 1-jei adatok alapján 6 864 fő, mely korcsoportos 

megoszlás szerint az aktív korú népesség (15-64 évesek) a lakosság 67,2 %-át teszi ki, a 0 - 14 éves 

korosztály aránya 16,8 %, míg a 65 éven felüliek aránya 15,86 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A népszámlálási adatok alapján 10 év alatt közel 50 fővel csökkent a 15-17 éves korosztály száma.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 
 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. n.a. 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 113 81 -32 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 103 86 -17 

Összesen 216 167 -49 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok    
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3. számú táblázat - Öregedési index 
 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2012 982 1 163 84,44% 

2013 1 010 1 177 85,81% 

2014 1 016 1 174 86,54% 

2015 1 046 1 173 89,17% 

2016 1 089 1 159 93,96% 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az öregedési indexet vizsgálva megállapítható, hogy az öregedési index növekszik majdnem 10 %-

ot nőtt a vizsgált időszak alatt, így sajnos nem állt meg az elöregedés. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások  
 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 148 187 -39 -5,6 

2013 126 159 -33 -4,7 

2014 167 232 -65 -9,4 

2015 117 168 -51 -7,42 

2016 191 209 -18 -2,62 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR     

 

2010. évi árvíz idején az összedőlt vagy megrongálódott ingatlanok tulajdonosai közül többen más 

településeken vásároltak ingatlanokat. Az üresen álló telkeket 7 év után lehet elidegeníteni, így 

várható lakosságszámának emelkedése.  

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2012 60 89 -29 

2013 90 68 22 

2014 73 87 -14 

2015 59 68 -9 

2016 69 58 11 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A természetes szaporodást figyelembe véve 2016-ban újra magasabb a születésék száma a 

halálozások számánál, mely a Kormány családpolitikájának köszönhető.  

 

Természeti, földrajzi határok: 

• Keleten a Hernád folyó völgye, távolabb a Takta a Taktaközzel és Tokaj-Hegyaljával, 

• Északon a Cserehát dombság és Harangod, 

• Nyugaton a Bükk hegység, és Miskolc megyei jogú város, 

• Délen a Sajó folyó völgye, Bükkalja keleti lankái és a Borsodi-Mezőség északi része. 

A város mellett, a nyugati oldalon folyik a Sajó és az abba ömlő Kis-Sajó (a helyi lakosok által 

gyakran használt nevén: Bódva). 

2010 júniusában megáradt a Sajó folyó és a Kis-Sajó patak, valamint helyenként jelentős belvíz is 

súlyosbította a helyzetet. A város 95%-a víz alá került, összesen 208 ház dőlt össze. 2200 

ingatlanból 1800 rongálódott meg.  

2011-ben épült meg a város északi és nyugati határán egy körgát, amely most már védelmet biztosít 

egy esetleges újabb árvíz esetén.
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Történelme 
 

Az eddig előkerült szórványleletek arról tanúskodnak, hogy Felsőzsolca területén és közvetlen 

környékén már évezredekkel ezelőtt letelepedett az ember. A város keleti határán található 

emberkéz alkotta Halmokról a régészek megállapították, hogy körülbelül 6-8000 évvel ezelőtt 

keletkeztek, ami szintén ezt bizonyítja. 

Az első írásos adat 1281-ből maradt fenn egy oklevélben, amiben az egri káptalan előtt megvitatott 

birtokvitát Miskóc nemzetség és Pantyh bán fiai úgy rendezték el, hogy Miskolc és Zsolca között a 

határ mindenkor a Sajó folyó. Ebben az időszakban lett az első ismert birtokosa Zsolcának Ernye 

bán, aki II. Béla király menekülését segítette hősiesen. Az 1333-35. évi pápai tizedjegyzékből 

tudjuk, hogy ekkor itt van a megye egyik legtöbbet fizető plébániája, melyet Szent Mihály 

tiszteletére szenteltek fel. A XV. században a Szemere család zálogbirtoka Zsolca.  

A Mohácsnál történt súlyos vereség véget vet Zsolca békés fejlődésének. A török hódoltság alatt 

rendszeresen súlyosabbnál súlyosabb megpróbáltatások éri a környéket pusztító hadjáratok képében, 

melynek áldozatul esik a lakosság egy része. A korábban virágzó római katolikus plébánia mellett a 

XVI. század közepétől feltűnt a református egyház is. A protestáns egyház súlyát növelte, hogy 

1564-től protestáns főurak, a Rákóczi család tagjai birtokolják a várost másfél évszázadon át. 

A XIX. század elején a terület a Plathy család tulajdonába kerül, akinek leszármazottja feleségül 

megy Szathmáry Király Pálhoz. Ez az időszak felvirágoztatja a környéket, és kiemelkedővé teszi 

Észak-Magyarország kulturális és gazdasági életében. A szabadságharc során kétszer is súlyos 

károk érik a Szathmáry Király uradalmat. Először 1849 július elején a beözönlő cári csapatok 

fosztogatása miatt, majd 1849. július 25-én a Zsolcai csatában, amikor a Világos felé visszavonuló 

Görgey összecsap velük. Az ütközet során felgyújtják a várost, és ismét kifosztják az uradalmi 

kastélyt és a birtokot.  

Az 1900-as években nagyarányú letelepedési hullám indult el, melynek oka, hogy a 

szomszédunkban lévő rohamosan fejlődő, iparosodó város, Miskolc tömegével vonzotta a szabad 

munkaerőt. A városkörnyéki települések, köztük Felsőzsolca is otthont adtak az ipari munkássá lett 

embereknek és családjuknak. Néhány évtized alatt a duplájára nőtt Felsőzsolca lakossága. 1930-ban 

már 2532 ember lakik itt. 

Az első világháború ideje alatt 47 zsolcai harcos vesztette életét a háború frontjain. A II. 

világháború az elsőnél is nagyobb áldozatokkal járt. Közel kétszázan vesztették életüket a háború 

következtében. Felsőzsolca lakói felocsúdva a háborúk borzalmaiból, nekiláttak a romos település 
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és a szétzilált közélet újjáépítésének. Az erőltetett szövetkezeti szervezés vezetett többek között 

Felsőzsolca lélekszámának ugrásszerű megnövekedéséhez. A 80-as években megkezdődik a 

gazdaság átalakulása, nő a helyben foglalkoztattok száma, ez a folyamat a rendszerváltást követően 

felgyorsul. A felsőzsolcai gazdaság ekkor már elsősorban ipari, infrastrukturális szolgáltató, illetve 

élelmiszeripari feldolgozó jellegű. Ez a nagyarányú fejlődés tette lehetővé, hogy 1997-ben a várossá 

nyilvánítsák a települést. A város azóta minden évben városnapot tart, 2017-ben tartotta meg a 20. 

jubileumi rendezvényt. 

 

Értékeink, küldetésünk 

 
 
 Felsőzsolca kiemelkedő idegenforgalmi látványosság híján elsősorban a nyugodt, csendes 

pihenésre vágyóknak lehet úti cél. 

Megtekintésre érdemes a falu volt földbirtokosainak otthonául szolgáló klasszicista stílusban 

átépített kastély, és a város két legnagyobb vallási közösségének temploma. 

 

Bárczay kastély  

 

 

 

Valaha magától értetődő volt, hogy egy kastély kastélykertben áll. Így volt ez Felsőzsolcán is. A 

tágan értelmezett kert a Sajótól a mai Árpád fejedelem útig tartott. A művelt területnek nemcsak 

mérete, de megjelenése is impozáns lehetett. Erről tanúskodik néhány 100-éves fotó, s ezt sejteti 

egy-két érdekesség, amire az újjáépítés során derült fény.  A ház északkeleti „hónaljában” kút 

szolgált.  A közeli konyhát látta el, de volt egy extra funkciója is! A középrizalit emelet feletti 
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padlásán két, egyenként 12 hektós vastartályt találtunk. A régi lépcső falába vésett öntöttvas csövek 

egyikén ebből a kútból lehetett felpumpálni a vizet. A másik csövön leeresztett vízzel pedig nagy 

eseményekkor, mulatságok idején a keleti oldalon lévő kertrész közepén lévő szökőkutat táplálták.  

Az épület is feltárta titkait. A kastély szíve és lelke a földszinti és az emeleti „oválterem”. Ezek 

alaprajzi sémája a téglalapba írt ellipszis. A „sarkok” építészeti titkokat, többleteket – elfalazott 

zugokat, padlépcsőt, cserépkályhát, fűtőhelyeket 

rejtett. A vakolatok és mészrétegek sok helyen 

befalazott nyílásokat, kőkereteket, máshol 

díszítőfestést takartak. 

A Bárczay kastély Felsőzsolca legszebb 

házainak egyike – „ősi nemesi fészek”. (Ha ez a 

három magyar szó elemzésre kerülne, úgy 

eszünkbe juthatna a nyelvészektől ismert Ős-

Is(ten) szó azonosság; a nemtelenség kizárt volta: „a 

honfoglaláskor a magyar hadak / nemzettségek 

minden tagja nemes ember volt”.) 

 

Görög Katolikus Egyházközség 
 
 

A görög katolikus közösség, 1803-ban történt önállóvá válását követően 1851-ben emelt templomot. 

A templomtorony és sisakja 1888-ban készült. A toronyba tölgyfaállványra 3 harang lett egy-egy 

hívő adományából elhelyezve. A nagyharang összsúlya 402 kg, a középsőé 234 kg, és a kisharangé 

75 kg. A nagyharangot a II. világháború során hadi célra vitték el. Jelenleg is két harang van. A 

toronyban, a harangok húzóhelyén van elhelyezve a toronyóra szerkezete, melyet 1901-ben 

Markovics János hívő adományából szereztek be. 1894-ben készült a templomi 24 pad- 

Ugyanabban az évben készítette Spisák Imre faszobrász és festő testvére a műremek ikonosztáziont 

vászonra festett értékes képeivel polár aranyozással. 

 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

 

A közeli megyeszékhely széles skáláját nyújtja a kulturális programoknak, ezért a város kiegészítő 

minőségi szolgáltatást kíván biztosítani a szabadidejüket itt eltöltő különböző korosztályok számára. 

Itt szerkesztik a város közéleti lapját, a Zsolcai Hírmondót. Az 1990 óta megjelenő lap 500 család 
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otthonába közvetíti a helyi eseményeket, információkat. 

A Művelődési Ház átfogóan gondoskodik a társadalmi ünnepek, kulturális rendezvények megfelelő 

színvonaláról. 

Kiterjedt tevékenysége felvetette egy új épület létesítésének szükségességét, melyben a 

legkülönbözőbb közművelődési és közéleti tevékenységek iránti igény is messzemenőkig 

kielégíthető lenne. 1988-ban Rudolf Mihály építész tervei alapján minden igénynek megfelelő, 

emeletes, impozáns, külső és belső formájában példaadóan harmonikus, teljesen új épületet emeltek, 

a mai polgármesteri hivatalt. 

Az olvasás szeretetére való nevelést lelkes népművelők az 50-es évek második felében néhány kötet 

birtokában, elég szűkös körülmények között kezdték meg. A folyamatosan bővülő könyvállomány 

kulturált és szakszerű kezelése érdekében 1990-ben a Városi Könyvtár új épületbe költözött, ahol 23 

ezer kötettel, 400 hanglemezzel, számos napilappal és folyóirattal, olvasó és videó termekkel, 

fénymásolási lehetőséggel áll a látogatók rendelkezésére. 

 

Egészségház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település egészségügyi ellátásának központja az újonnan átépített és bővített Egészségház. Itt 

működik a hat települést ellátó körzeti ügyeleti szolgálat, az Arnót és Sajópálfala községek részére 

is rendelkezésre álló folyamatos fogászati szakrendelés, a háziorvosi szolgálat, a gyermek és 

fizikoterápiás szakrendelés, valamint a központi laboratórium. 

A rendelők műszerezettsége, felszereltsége megfelel a korszerű követelményeknek, az 

intézményben működő szakrendelések nemcsak Felsőzsolca, hanem a környező községek 

betegeinek is rendelkezésére állnak. 
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Nepomuki szobor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Felsőzsolcára érkezőket a Millenniumi Kereszt és Nepomuki Szent János szobra fogadja, melyet 

az új bekötőút átadásakor szenteltek fel 2000 szeptemberébe, az 1950-es években elpusztult barokk 

szobor méltó utódjaként. 

 

Küldetésünk: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata olyan település legyen, ahol alapelvként érvényesül, hogy 

minden ember egyenlő.  

A közvetlen, illetve közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen, faji, 

etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más okból fakadóan. 

A jogokérvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását 

minden fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzzük ki és elutasítjuk 

az ezzel ellentétes magatartást vagy intézkedést. 

 

 

Alapelveink: 

 

Szolidaritás 

Minden városlakó érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű 

csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési 

lehetőségeit.  

Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs akadályokat a rendelkezésünkre álló eszközökkel 

folyamatosan enyhíteni kívánjuk. 
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Méltányos bánásmód 

 A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező 

egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő 

intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és 

foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését és támogatjuk az erre irányuló 

kezdeményezéseket.  

 

A pozitív diszkrimináció lehetősége 

Az EU lehetővé teszi a nemek szerinti eltérő bánásmód egyes formáit, ha annak célja kizárólag az, 

hogy kiküszöbölje a múltban elszenvedett hátrányos megkülönböztetés hatásait. A pozitív 

diszkrimináció csak egy lehetőség, amire az EU nem kötelezi a tagállamokat. A gyakorlat azt 

mutatja, hogy hazánkban is egyre gyakrabban élnek a pozitív diszkrimináció eszközével, mert a 

diszkrimináció puszta tilalmánál többre van szükség az előítéletek leküzdéséhez. A pozitív 

diszkriminációt leggyakrabban a munkaerő-piaci érvényesülés és a közéletben való részvétel 

segítésére alkalmazzák. Ennek érdekében folyamatosan vizsgáljuk a pozitív diszkrimináció 

alkalmazásának lehetőségét.  

 

Célok: 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Felsőzsolca város 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.  
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
 

Elsődleges célunk számba venni a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) 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 HEP elkészítését az 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.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
 
 

Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja Magyarország Alaptörvénye, az Ebktv. 

valamint az Nkntv. értelmében, azok rendelkezéseinek megfelelően, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek figyelembevételével készült. 

Az esélyegyenlőségi törvény értelmében a helyi önkormányzatnak öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programmal kell rendelkeznie. 

Az esélyegyenlőségi program megléte feltétele annak, hogy a helyi önkormányzat bármely hazai 

vagy európai uniós támogatásban részesülhessen. 

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. Az Európai Uniós, valamint a hazai elvárások alapján a 

települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre, 

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

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

illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 

Fentiek figyelembevételével Felsőzsolca Város Önkormányzata a társadalmi esélyegyenlőtlenségek 

csökkentése érdekében megfogalmazta Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
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2. Stratégiai környezet bemutatása  

Intézmény megnevezése Intézmény címe 
Eljutási idő 

(óra:perc) 

Távolság 

(km) 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály 2. Felsőzsolcai 

Kormányablak 

Felsőzsolca, Szent 

István utca 25. 
00:03 1 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 

Felsőzsolca, Szent 

István utca 20. 
00:03 1 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 

Miskolc, Vologda 

utca 1. 
00:15 8 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Földmérési és Földügyi Osztály 

Miskolc, Vologda 

utca 4. 
00:15 8 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Miskolc, Rákóczi 

u. 11. 
00:14 7 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Miskolc, Városház 

tér 1. 
00:14 7 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Miskolc, Dózsa 

György utca 15. 
00:14 7 

Miskolci Járásbíróság 
Miskolc, Dózsa 

György utca 4. 
00:14 7 

Miskolci Járási Ügyészség 
Miskolc, Dózsa 

György utca 5 - 7. 
00:14 7 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Főosztály 

Miskolc, Zombori 

utca 2. 
00:13 7 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak -

magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri 

Főigazgatósága 

Miskolc, 

Széchenyi u. 10. 
00:13 7 

Észak - magyarországi Vízügyi Igazgatósága Miskolc, Vörösmarty 00:14 7 
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Mihály utca 77. 

Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Miskolc, Mindszent 

tér 4. 
00:14 7 

Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Miskolc, 

József Attila u. 20. 
00:08 5 
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2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Gazdasági program 
 

A Mötv. 116. §-a rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületei hosszú 

távú fejlesztési elképzelésüket gazdasági programban rögzítsék. Ennek elkészítéséért a helyi 

önkormányzat felelős. Felsőzsolca Város Önkormányzata rendelkezik helyi gazdasági programmal. 

 
 

Köznevelési és közművelődési intézmények 
 

Az általános iskolai oktatás, óvodáztatás és a művészeti oktatás helyben biztosított. A közoktatási 

feladatellátásban, fenntartásban 2012. évben változás történt. Az önkormányzati általános iskolai és 

művészetoktatási feladatellátást egyházak vették át.  

A közművelődési feladatot a Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár látja el. Közművelődés, 

kultúra területen említést érdemel a Zsolca Táncegyüttes és a Rendezvények Háza többfunkciós 

létesítmény, ahol a város, és a környékbeli települések lakói sportolási, művelődési, kulturálódási 

lehetőségeket találnak. A településen több mint 20 civil szervezet működik a kultúra, a sport és az 

ifjúsági élet számos területén. 

A városban helyi televízió is működik. A televízió egyben a közérdekű kommunikációban is 

kiemelkedő szerepet tölt be. A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. szerkeszti és adja ki a 

havonta megjelenő, több mint 20 éve működő Zsolcai Hírmondót.  

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

A Mötv. 87. § - 95. §-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok társulásairól, mely alapján a helyi 

önkormányzatok képviselőtestületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati 

feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást 

hoznak létre. 

 

Felsőzsolca város és Sajópálfala község Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulást hozott létre szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátására.  
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Felsőzsolca Város Önkormányzat tagja az Onga és Társult települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulásnak mely ellátja a településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, 

fogyatékosok nappali intézménye, fejlesztő foglalkozás feladatokat.   

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott 

Módszertani Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, 

valamint a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló  

2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet alapján készült. 

 

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis, valamint a népszámlálási adatok 

szolgáltak alapul. Emellett Felsőzsolca Város Önkormányzata és intézményei által szolgáltatott 

adatok, a településen gyűjtött anyagok és az elektronikus média Felsőzsolcával foglalkozó oldalai is 

hasznos információkkal szolgáltak. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

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

valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy helyzetükön 

önerőből változtassanak. 

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

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

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

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

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

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

hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, 

a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A 

szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a 

gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca": a szegények mintegy 30%-a 0-17 éves 

korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben 

él). 

 

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

kirekesztettségüket okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

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

társadalmi probléma. 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé 

tartoznak. Számuk 30 év alatt megduplázódott. A 876 ezres roma népesség négyötöde él 

létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó 

településeken, településrészeken él. Lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi 

átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi 

helyzetük katasztrofális. A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni - az őket 

körülölelő társadalmi előítéletek hatásának számbavétele nélkül - pontosan mégsem lehet. A 

szociális létbizonytalanság mellett a kirekesztettség jellemző a legtöbb romára közös jellemzője, és 

e két jellemző együtthatója az a kilátástalan élethelyzet. Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és 
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az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és szélsőséges megnyilvánulások is mutatják, a 

roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb feladat, mint valaha. A helyzettel történő 

őszinte, közhelymentes szembenézés, valamint a felelős döntéshozatal is kiemelt feladat. A romák 

széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek kezelhetetlen mértékű 

kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész ország 

gazdasági teljesítőképességét. 

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

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

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

alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. A helyi esélyegyenlőségi program éppen abban segíthet, 

hogy megmutassa milyen eszközök egymásra építésével lehetséges valódi eredményeket elérni akár 

anélkül, hogy arra jelentős külön forrást biztosítanának. A települési önkormányzatnak 

esélyegyenlőségi programja tervezésekor nem csak arra kell ügyelnie, hogy miként javítsa 

célprogramokkal, vagy többségi programokba történő integrálásuk révén a romák lakhatási, 

oktatási, szociális és egészségügyi helyzetét, olyan beavatkozásokat szükséges terveznie, amelyek 

egyszersmind oldják a romák kirekesztettségét is. Nem elég tehát például betonúttal ellátni a „roma 

telepet", szükség van a szegregációból történő kitörés útjainak megkönnyítésére is. Még a legjobban 

előkészített programok sem fogják elérni hatásukat, ha maguk a romák nem kapcsolódnak be a 

programok előkészítésétől a végrehajtásig minden szinten. 

A romák helyzetének vizsgálatakor óhatatlanul felmerülő alapprobléma, hogy hivatalos etnikai 

adatok nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. 

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

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

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

utóbbi csoporthoz tartozik. 

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

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

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

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

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

kijelenthető, hogy a romák élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
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érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-

Orsós 2012) 

 

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell: Ebktv. által 

rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. és 9. §-ai 

értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 

rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt nemzetiséghez 

tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, 

vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat lényegesen nagyobb arányban hozza 

hátrányos helyzetbe, mint a velük összehasonlítható személyeket, csoportokat. 

Ahhoz, hogy a gazdasági fejlődést ne akadályozza a tudás, a szakképzettség és a készségek hiánya, 

versenyképes munkaerőre van szükség. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés az 

ismeretek, a készségek és alkalmazkodóképességének folyamatos fejlesztését kívánja meg, amit az 

egész életen át tartó tanulás kereteinek kialakítása biztosíthat. Ehhez javítani kell az oktatás és 

képzés minőségét, erősíteni kell az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolatokat, és biztosítani kell a 

versenyképes tudás és készségek megszerzését. A munkaerő egészségi állapota szintén kulcseleme a 

versenyképességnek. 

A társadalmi beilleszkedés elősegítésének, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés 

megelőzésének és leküzdésének fontos eszköze a munkaerő-piaci részvétel, a foglalkoztatás. Ahhoz, 

hogy mindenkinek esélye legyen a munkaerőpiacon való részvételre, a foglalkoztatás, az oktatás és 

képzés, valamint a szociális szolgáltatások területén egyaránt erőfeszítéseket kell tenni a kirekesztés 

megelőzésére. A hátrányos helyzetű emberek - a roma népesség, a hátrányos helyzetű térségben 

élők, a fogyatékkal élők - helyzetének javításához az oktatási lehetőségekhez, a szociális 

szolgáltatásokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség tekintetében tapasztalható 

regionális különbségek csökkentése is szükséges. 

Minden embernek megvolt/van az egyéni arculata a teljesítőképességét illetően. A rossz 

kedélyállapot, a céltalanság és a remény elvesztése legalább olyan veszélyes, mint egy halálossá is 

válható ragályos betegség. A munkalehetőség elvesztése az adósságcsapdát, a lakhatás 

elvesztésének veszélyét, a társdalomból, a munkamegosztásból való kiszorulást, az ebből adódó 

emberi együttműködési, érintkezési kapcsolatok drasztikus felszámolását, a szociális válságot is 

jelentette. 
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Ma Magyarországon, a tanulás, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés a felemelkedés szinte 

kizárólagos útja azok számára, akik az elmúlt években, a gazdasági átalakulás veszteseivé váltak. 

Az esélyteremtés tehát morális kötelesség is. 

 

A térségben élő romák között vannak olyanok, akik korábban még nem láttak maguk előtt olyan 

mintát, amit érdemes lett volna követniük, igazán még nem is tudtak asszimilálódni. „Igaz legtöbb 

kisgyermek tiszta és rendes ruhában jár, azzal nincs probléma, de a tanulás fontosságát még nagyon 

sokan nem ismerték fel. A szülők hozzáállásán nagyon sokat kellene változtatni, mert igazán ők 

felelnek gyermekeik fejlődéséért. A kistérségben lakó roma családok között sokan nem viszik 

gyermekeiket óvodába a kis csoporttól kezdve. Sajnos sokan az utolsó évben íratják be óvodás korú 

gyereküket, mert ekkor már kötelező." 

A tanórán kívüli foglalkozásokkal versenyképesebbé, színvonalasabbá teszik az oktatást. Az 

intézményekben színvonalas oktatásban részesülnek a nebulók. 

A szülők oldaláról nagymértékben érzékelhető a diszkrimináció. Sajnos a sztereotípiákat nagyon 

nehezen lehet megváltoztatni. A roma szülők között is vannak olyanok, amelyek gyermekeik 

tanulmányait nem követik figyelemmel. Erősebb az érdeklődés az alsóbb osztályokban. Ott még tud 

a szülő segíteni és ezt többen meg is teszik. A szülői értekezletekre, illetve a fogadóórákra sajnos 

nem rendszeresen járnak.  

Ha az oktatástól eltávolodva a munkavállalást nézzük, akkor tapasztalható, hogy a munka 

lehetősége nagyon korlátozott a dolgozni akaró romák számára, így jelentős részük munkanélküli 

segélyt vesz igénybe. 

A közfoglalkoztatottak nagy %-a roma származású, mert nincs versenyképes végzettségük. Sőt a 

legnagyobb gondot a felnőtt romáknál a végzettség hiánya jelenti. A felnőtteket nem lehet és nem is 

akarják meggyőzni a szakmák erejéről, hogy jobb életet, magasabb egzisztenciát tudnak így 

családjuknak biztosítani. 

 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő 

hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják. 
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Az Szt. 

A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 

finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 

közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 

kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 

szabályokat.  

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az 

ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával 

kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat.  

 

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

( a továbbiakban Flt.) 

A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának 

elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása. 

 

Az álláskeresők támogatásának biztosítása a nemzetiségi törvény 

 A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzése, anyanyelvük ápolásának és 

fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel 

Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított 

felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A mélyszegénység azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek 

és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Okai többek között társadalmi és 

gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottság hiányok mutatkoznak meg, 

amelyek súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A társadalmi leszakadás meghatározó részben 

tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet 

jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. A szegénységből kiútat a 

közfoglalkoztatás bevezetése jelentett, így a családok rendszeres jövedelemhez jutottak. 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

önkormányzat Flt-ben és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 

összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

Felsőzsolcán élő, nyilvántartott álláskeresők száma 2012-2016. között folyamatosan csökken 2016-

ban az aktív korú népesség csupán 5,5 %-a az aki regisztráltan nem rendelkezik munkahellyel. Az 

adatgyűjtésből az is kiderül, hogy az álláskeresők között a nőkhöz képest nagyobb arányban 

reprezentálják magukat a férfiak. 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

 

Év  

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

száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

(TS 0803) Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 2 427 2 409 4 836 318 13,1% 232 9,6% 551 11,4% 

2013 2 407 2 391 4 798 277 11,5% 217 9,1% 494 10,3% 

2014 2 360 2 363 4 723 209 8,8% 190 8,0% 398 8,4% 

2015 2 324 2 328 4 652 160 6,9% 133 5,7% 292 6,3% 

2016 2 315 2 301 4 616 121 5,2% 135 5,9% 256 5,5% 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 142 #ÉRTÉK! 125 #ÉRTÉK! 266 #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        
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A településen a munkanélküliség folyamatosan csökken a közfoglalkoztatás és az Ipari Parkban 

lévő munkahelyek növekedése miatt.  

 

 

 

 

 

 

 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 
Fő összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 

551 494 398 292 256 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 13 12 20 16 12 

% 2,4% 2,4% 4,9% 5,5% 4,5% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 81 75 66 43 40 

% 14,7% 15,1% 16,5% 14,6% 15,4% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 81 66 50 33 32 

% 14,7% 13,4% 12,4% 11,3% 12,6% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 66 58 44 32 28 

% 11,9% 11,8% 11,0% 10,8% 10,8% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 68 50 41 28 26 

% 12,3% 10,2% 10,2% 9,4% 10,3% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 77 59 37 29 29 

% 13,9% 12,0% 9,4% 9,8% 11,4% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 68 60 47 36 30 

% 12,3% 12,2% 11,7% 12,2% 11,8% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 50 53 42 27 23 

% 9,1% 10,7% 10,4% 9,3% 8,8% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 42 53 43 31 22 

% 7,7% 10,8% 10,7% 10,6% 8,6% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 6 7 11 19 15 

% 1,1% 1,4% 2,7% 6,5% 5,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       

 

 

 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma korcsoportok szerint 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A korcsoportos megoszlást figyelve megállapítható, hogy 2016-os évig a regisztrált munkanélküliek 

nagyobb arányban kerültek ki a 20-24 évesek közül. 2014-15 évekhez viszonyítva a 40-44 éves 

korosztály körében emelkedett az álláskeresők száma. Általánosságban elmondható, hogy a 

munkanélküliek száma évről évre csökkenő tendenciát mutat.  

 

 

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

 

 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresőkön 

belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 25,61% 142 107 249 57,0% 43,0% 

2013 19,55% 79 85 164 48,2% 51,8% 

2014 15,31% 42 60 102 41,2% 58,8% 

2015 17,47% 43 56 99 43,4% 56,6% 

2016 20,79% 36 42 78 46,2% 53,8% 

2017 15,23% n.a. n.a. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    
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A regisztrál munkanélküliek A regisztrált munkanélküliek közül 180 napnál régebben 

nyilvántartottak aránya 2013. óta folyamatos csökkenést mutat egészen 2016 -ig. Míg 2012-ben a 

regisztrált munkanélküliek több mint 25,61 %-a 180 napnál régebb óta nyilvántartott álláskereső, 

addig 2017-re ez az arány 15,23 %-ra csökkent, amelyet a nők tesznek ki. Ennek oka az, hogy ők 

adják a támogató hátteret a családban a hagyományos férfi-női szerepek szerint. 

 

 

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

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
 

Férfi Nő Összesen férfi Nő Összesen 

 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %  

2012 581 577 1 158 40 6,9% 27 4,7% 67 5,8%  

2013 570 579 1 149 17 3,0% 29 5,0% 46 4,0%  

2014 560 538 1 098 30 5,4% 29 5,4% 59 5,4%  

2015 538 529 1 067 13 2,4% 13 2,5% 26 2,4%  

2016 527 518 1 045 14 2,7% 15 2,9% 29 2,8%  

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal        
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A pályakezdők munkába állásának esélyei megnövekedtek. Ez mutatja a 3.2.4. számú tábla is. 

2008-ban és 2010-ben közel 6% volt a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya, 2012-ben 5,8 

%, 2016-ban ez a szám 2,8 % -ra csökkent.  

 

b)  Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 92,4% 84,6% 7,6% 15,4% 

2011 95,0% 91,9% 5,0% 8,1% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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A 2011. évi népszámlálás adatai szerint az iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma a 2001. évi 

népszámláláshoz képest mind a férfiak, mind a nők arányában csökkentést mutat. A jelenség 

köszönhető a széleskörű felnőttoktatási programoknak. Az iskolai végzettséggel nem rendelkező 

nők aránya magas, mely a korai családalapításra vezethető vissza. 

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

 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános 
iskolai 

végzettség 
(TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 
(TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 551 101 18,3% 215 39,0% 235 42,6% 

2013 494 88 17,7% 187 37,8% 220 44,5% 

2014 398 71 17,7% 153 38,4% 175 43,9% 

2015 292 48 16,4% 105 35,9% 140 47,8% 

2016 256 42 16,3% 96 37,3% 119 46,3% 

2017 266 51 19,0% 101 38,1% 114 43,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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Az általános iskolánál alacsonyabb végzettségű regisztrált munkanélküliek aránya 2012-től 2016-ig 

csökkenő tendenciát mutat, azonban 2017. évben meghaladja a 20l5. évi létszámot. A nyolc 

általános végzettséggel rendelkezők aránya 2016. évhez képest szintén növekszik a felnőttoktatás 

keretében szervezett képzések (kulcs kompetencia) miatt. A 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettségűek száma csökken, az ösztöndíjrendszer ellenére is kevesen tanulnak tovább. 

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 0 0 0% 

2013 5 0 0% 

2014 55 0 0% 

2015 36 0 0% 

2016 92 n.a. n.a. 

2017 117 n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés  

 

Az utolsó két évben kiemelkedően magas volt az előző évekhez képest az általános iskolai 

felnőttoktatásban tanulók száma a helyben vagy a Miskolcon szervezett képzések miatt.  

 

A 3.2.8. számú táblázat- Felnőttoktatásban résztvevők száma a középfokú iskolában 

településünkön nem releváns.  

 

Településünk az ország egyik leghátrányosabb részén található. A szegregátumban élő, alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkező lakosoknak még nagyobb problémát jelent mind a társadalomba, 

mind a munka világába történő beilleszkedés. Az itt élő emberek jövedelmét a segélyek, a 

gyermekek után járó családtámogatási ellátások és a közfoglalkoztatási bér teszik ki. 

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya által szervezett képzésekre történő jelentkezés során akadályt jelenthet az alacsony iskolai 

végzettség, a bemeneti kompetenciák teljesülésének hiánya. 
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c) Közfoglalkoztatás 

 

Felsőzsolcán a közfoglalkoztatásban résztvevők száma átlagosan 200-300 fő. A Felsőzsolcai 

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) keretein belül a 

városüzemeltetési feladatok ellátásában tevékenykednek.  

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.) 

Felsőzsolcáról a megyeszékhely a ÉMKK Zrt., az MVK Zrt. és a MÁV járatain kb. 10 perces 

utazással közelíthető meg. Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: 

Foglalkoztatási Osztály) folyamatosan tájékoztatja a munkanélkülieket a munkalehetőségekről, 

képzésekről.  

 
 
 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

A településen a GAMESZ tájékoztatja a fiatalokat a Foglalkoztatási Osztály által szervezett 

képzésekről.  

 
 

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

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

programok) 

A munkahellyel nem rendelkező lakosok részére helyben a GAMESZ ad felvilágosítást 

közfoglalkoztatási lehetőség ügyében. 

 g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

Az alacsony iskolázottságból adódóan, ez a réteg társadalmi mobilitási esélye erősen korlátozott. A 

legnagyobb segítsége az ilyen helyzetbe került családok számára a munkaerő- piaci reintegráció 

lenne. 
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A romák munkaerő- piaci státusza, illetve annak változásai nem függetleníthetők a többségi 

társadalomban zajló változásoktól. A XIX. században a romák többsége elsősorban a mezőgazdaság 

és a családi parasztgazdaságokat kiszolgáló kézműipar területén dolgozott. A bekövetkező 

iparosítás, valamint a II. világháború lezárta, és a kialakuló szocialista rendszer átalakította az 

addigi vidéki, erősen szegregált közösségeket. A kommunista „nagyipar" olvasztótégelye a 

társadalmi munkamegosztás legalsó fokán integrálta a roma munkavállalók tömegeit. Az 1980-as 

évek második feléig a roma aktív korú népesség foglalkoztatási aránya közel azonos volt a 

társadalom egészében mért mutatókkal. Azonban a rendszerváltás következtében ebből a 

rendszerből kiestek az alacsony képzettségi szintű munkavállalók. A tömeges létszámleépítés 

megrendítette a romák munkaerő- piaci helyzetét, akik elsőként estek áldozatul az átalakításnak, 

szorultak ki a nyílt munkaerő- piacról, ahová több mint 20 éve nem sikerül visszajutniuk. 

A roma munkanélküliség mögött három fő strukturális ok figyelhető meg. Az alacsony 

iskolázottság, igaz az egymást követő generációk iskolázottsága és képzettsége javul, az mégsem 

képes lépést tartani az össznépesség képzettségének javulásával. A lakóhely is hátrányosan 

befolyásolhatja a munkavállalási esélyeket; ez alatt érthetjük az ország nyugat - keleti különbségeit, 

valamint a településtípusok közötti differenciálódást is. Azonban a fenti okoknál nagyobb probléma 

a munkaerő- piaci diszkrimináció, mely legnagyobb arányban a roma népességet érintik. 

Közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat intézményei (pl.: Rendezvények Háza, Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, GAMESZ) adnak lehetőséget munkavégzésre.  

 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Felsőzsolca városában nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést a foglalkoztatás területén.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 
 
 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, települési támogatás. 

A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is 

nyújtható. 

Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 4 836 2 0,0% 

2013 4 798 8 0,2% 

2014 4 723 11 0,2% 

2015 4 652 13 0,3% 

2016 4 616 10 0,2% 

2017 n.a. 9 n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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A lakónépesség csökkenésével arányosan csökken az aktív korú lakosok száma is. A 

közfoglalkoztatás miatt az álláskeresési segélyt csak kevesen veszik igénybe melyek száma és 

aránya kiegyenlített.  

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyil-
vántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2012 551 36 6,5% 

2013 494 26 5,3% 

2014 398 40 9,9% 

2015 292 30 10,3% 

2016 256 29 11,3% 

2017 266 38 14,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkanélküliség csökkenése miatt a nyilvántartott álláskeresők száma az előző évekhez 

viszonyítva kevesebb, mert az utóbbi időszakban megnövekedett a térségben a foglalkoztatók 

száma, akik folyamatos munkalehetőséget biztosítanak az itt élőknek. 
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 
(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnik, vagy külön válik EGYT-re 
és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. 
márc. 1-től érvényes módszertan 

szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-
ában 

2012 303   6,26% 300 54,50% 

2013 250   5,21% 273 55,32% 

2014 163   3,46% 119 29,88% 

2015 88,75 11 1,91% 125 42,81% 

2016 80 14 1,73% 108 42,23% 

2017 95 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az aktív korúak ellátásában részesülők száma a közfoglalkoztatás miatt folyamatosan csökken.  
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
 
 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A Mötv. az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást, az 

önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált 

személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét.  

Javítani szükséges a szegregátumokban élők helyzetén többek között az egészségtelen, a 

legalapvetőbb higiéniai viszonyoknak sem megfelelő lakások, lakhatási körülmények 

megszüntetésével, különös tekintettel arra, hogy a szegregátumok folyamatos közbiztonsági és 

közegészségügyi veszélyforrást jelentenek.  

A Humánpolitikai Bizottság a szociálisan rászoruló háztartások részére a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, 

illetve a tüzelőanyag költségeihez települési támogatást nyújt. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 2 172 0 27 0 0 0 0 0 

2013 2 175 0 25 0 0 0 0 0 

2014 2 176 0 25 0 0 0 0 0 

2015 2 178 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 2 179 0 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       
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A meglévő lakások 

száma közel 2200, 

az 

önkormányzati bérlakások száma: 25 db. Alacsony komfort fokozatú lakások többnyire a 

szegregátumban vannak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bérlakás-állomány 

 

 

Az önkormányzat jelenleg 24 ingatlant hasznosít bérlemény formájában.  

 

b) szociális lakhatás 
 

A településen szociális bérlakás nem található. 

 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
A településen nincs ilyen besorolású ingatlan 
 
 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
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Településünkön hajléktalan személyek, illetve elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások 

nincsenek. 

A város teljes területén vezetékes ivóvíz, közcsatorna és földgáz szolgáltatás vehető igénybe, 

valamint internet és kábeltelevízió is a település színvonalát növeli. A közüzemi szennyvízcsatorna 

hálózatba bekapcsolt szegregátumban lévő lakások aránya alacsony. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 170 0 

2013 157 0 

2014 157 n.a. 

2015 109 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. évtől a lakásfenntartási támogatás megszűnt.  

 

 

f) eladósodottság 
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Az eladósodásról az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal. Azonban ismert tény, hogy komoly 

probléma a településen az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, alacsony jövedelmű, idős, 

vagy több gyermekes családok esetében. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

A külterületen lévő lakásállomány közüzemi szolgáltatások (vezetékes víz, villany, gáz, csatorna) a 

lakások kétharmad részében elérhetők. Illegális szemétlerakó, dögkút nincs a településen. 

 
 

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.) 

 

Elmaradás a Kavicsbánya, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, Zöldfa, és a Széchenyi utca átkötő 

szakaszán keresztül az Akác, Árpád fejedelem, Bem József, Bartók Béla utcák által határolt 

területen lakik a Felsőzsolcai roma kisebbség 80 %-a.  

A terület lakóövezet, rendezetlen, szemetes. Az ott lakók igénye a rendezett környezet kialakítására 

alacsony. Az utcák sivárak, nincsenek fák. Az utak pormentesek, a közművekre való rácsatlakozás 

lehetősége adott, mégis kevés ingatlannál veszik igénybe. Az itt élők körében az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkezők aránya igen magas. 

 

Felsőzsolcán a magukat roma kisebbségűnek valló lakosok száma a szegregátumként azonosított 

területen megközelítőleg 2 000 fő. Ez a szám a település összlakosságának több mint 29,2 %-a. A 

szegregátumban élő 2 000 fő 180 lakásban él, 10 lakásra jutó lakosok száma 111 fő. Ezen lakások 

mind komfort nélküliek, illetve alacsony komfortúak. A szegregátumban élő emberek környezete 

szemetes, a nagycsaládosok számára a legtöbb esetben egy hulladékgyűjtő edény kevésnek 

bizonyul. A háztartási hulladékot üres telkekre, utcára vagy a használaton kívüli szobákban tárolják. 

Ez a szemetes környezet rendkívüli veszélyforrás, a fertőző megbetegedések melegágya.  
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A víz hiánya szintén nagy problémát jelent. A szegregátum felében egyáltalán nincs vezetékes víz, 

csak közkútról hordják a vizet, a tisztálkodási szokásaik nem megfelelőek, környezetük 

tisztántartása sem kielégítő. A szegregátumban található épületek gyakran romosak, füstösek, nem 

megfelelő a szellőzésük, illetve sötét van. 

 

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

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

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

A szegregátumban élő felnőtt lakosság foglalkoztatottsága évről évre nő. A nők leginkább a 

közfoglalkoztatásban vesznek részt, a férfiak nagy számban az ipari szférában helyezkednek el.  

Települési támogatásban részesülők 61,5 %-a a területen élő. Felsőzsolcán a hátrányos helyzetű 

gyermekek száma 5 fő, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 285 fő.  

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 

A szeregátum területén élő lakossok száma nő, a település egészéhez viszonyítva magas a 

születések száma.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
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Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2012 0 3 1

2013 0 3 1

2014 0 3 1

2015 0 3 1

2016 n.a. 3 1

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 

 

A településen a felnőttek és a gyerekek háziorvosi ellátása biztosított. Az egészségügyi ellátását 3 

felnőtt háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 2 fogorvosi, 1 fizikoterápia, 3 védőnői körzet és a mikrotérség 

központi ügyelete látja el. Szakrendelés, kórház, sürgősségi ellátást nyújtó intézmény, emlő- és 

méhnyak szűrő szakrendelés Miskolcon érhető el. Biztosítottak az életminőség javítását és az 

egészségfejlesztést szolgáló intézkedések, a család és nővédelmi gondozás (családtervezés, 

fogamzás előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása), és az ifjúság 

egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása. 

 
 
 

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

való hozzáférés 

 

Az ellátásban résztvevőknek célja, hogy személyes és folyamatos ellátást nyújtsanak az egészségi 

állapot megőrzése, betegségek megelőzése és gyógyítása érdekében. A településen elérhetőek 

különféle laboratóriumi szűrések, valamint az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú pályázat 

útján vastagbélszűrés. Gyermekek esetében hasi-, koponya- csípőszűrés, videoretinoscopia, 

családban előforduló lisztérzékenység esetén vérvizsgálat, szemészet, hallásvizsgálat, korai 

infarktus, agyvérzés szűrése.  A településen fizikoterápiai kezelések (iontophoresis, diadynamic, 

interferencia, TENS, lézerzuhany, mágnesterápia, leszállógalván, ingeráram, kryo interferencia, 

vízalatti ultrahang, ca. elektrostasis) vehetők igénybe.  
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 

A fejlesztő és rehabilitációs szolgáltatás igénybevételéhez a legközelebbi városba, Miskolcra kell 

utazni. 

 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A gyermek-, a intézményi-, és a szociális étkeztetést a Központi Konyha biztosítja. A népkonyhai 

étkeztetést (1533 adag étel) a településen élő lakosság egy részének szociális helyzete - leginkább a 

szegregátum területén élő magas lakosságszám – indokolja. A szociális- és gyermekétkeztetésben 

az előírásoknak megfelelően készülnek az ételek.  

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 

A felsőzsolcai sportegyesület megalakulására vonatkozóan hiteles dokumentumok nem állnak 

rendelkezésre. Az egyesület 1950-ig tartó történetét az egyesület világháború előtt élt sportolóinak, 

szurkolóinak visszaemlékezéseiből sikerült összeállítani. A visszaemlékezéseknek meghatározó 

szerep jutott, ami ugyan színesíti az egyesület múltjáról kialakított képet, de a pontatlanságok 

lehetőségét hordozza, a visszaemlékezések szubjektívek, sok esetben ugyanazon dolgokról sem 

egyezőek, különösen az évszámok tekintetében mutatkoztak szembetűnő eltérések. 

A visszaemlékezések szerint a Testedző Ellenőrző Bizottságot már 1922-ben megalakították a 

nagyközségben, amelynek tevékenységéről keveset tudunk. Az 1930-as években országszerte, így 

Felsőzsolcán is, megszervezték a levente csapatokat, amelyek részvételével területi Levente 

bajnokságokat rendeztek, ebben a helyi labdarúgócsapatok is részt vettek. A sportegyesület alapítási 

éve 1935. Ekkor a FISE (Felsőzsolcai Keresztény Iparos és Polgári Kör Sport Egyesülete) alakult 

meg, kizárólag labdarúgócsapat működtetése céljából, színének a piros-kéket választották. 

 

A kézilabda is kedvelt sportág volt településünkön. A helyi fiatalok a negyvenes évek végén 

ismerkedtek meg az új sportággal, a csapat az ötvenes években már bekapcsolódott a játékba, 

terem-bajnokságokon szerepelt. 1962-ben a szabadtéri kispályás bajnokságba neveztek be, amit két 

év után megnyertek, majd ezután következett a megyei bajnokság I. osztálya. Néhány év kivételével 

a csapat mindmáig ebben az osztályban szerepelt. Az együttes a kilencvenes évek második felében, 
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az 1994/95 évi bajnokságban jutott legközelebb a bajnoki cím megszerzéséhez, az NB II. osztályba 

történő előrelépéshez, akkor azonban a törekvése nem járt sikerrel. A bajnoki címet a 2000-es 

években négy alkalommal is megszerezték, 2003-ban, 2005-ben, 2007-ben, valamint a 2010-ben de 

szponzor hiányában egyetlen alkalommal sem sikerült magasabb osztályba lépnie.  

A szakosztály fenntartásához és működtetéséhez szponzorokra volt szükség, a legtöbb esetben a 

szponzorálást olyan aktív kézilabda játékosok vállalták, akiket a játék szeretete, a kitűnő együttest 

alkotó játékos garnitúra együtt tartása motivált. A csapat 2008-ig a sportklub udvarán létesített 

bitumenes pályán játszott. A Rendezvények Háza felépítése után a bajnoki mérkőzéseiket ott 

rendezik meg színvonalas körülmények között és edzés céljára is azt használják. Kevés kivétellel 

minden évben részt vettek a Kerekes János-Menyhért László Kézilabda Emléktornákon, amelyek a 

felkészülést szolgálták. A helyi kézilabdasport, a szakosztály megszűnése az elmúlt két évtizedben, 

elsősorban a hiányos anyagi háttér miatt több esetben felvetődött. Jelenleg már csak az utánpótlás 

működik.  

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

A Szociális Szolgáltató Központ (intézményegység) alapfeladata, hogy az ellátási területén 

szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik 

megoldásában segítséget nyújtson. Az ellátott feladatok: a család- és gyermekjóléti szolgáltat, házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (Idősek Klubja). A szociális alapellátások formáit a 

település, illetve a társult települések lakosai számára biztosítja.  

 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Felsőzsolcán szolgáltatások nyújtásakor nem történt hátrányos megkülönböztetés, sem az egyenlő 

bánásmód megsértése. 

 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vásárlásához, létfenntartáshoz, fűtéshez indokolt esetben 

települési támogatást nyújt a Humánpolitikai Bizottság.  
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2012 245 

2013 128 

2014 203 

2015 245 

2016 223 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2013. évben volt a legkevesebb, majd a hadi 

árvákra vonatkozó jogszabály-változás miatt meghaladta a 200 főt.  

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2012 29 n.a. #ÉRTÉK! 

2013 37 n.a. #ÉRTÉK! 

2014 47 n.a. #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2016 45 n.a. #ÉRTÉK! 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. Felsőzsolcán az ápolási díjra jogosultak száma nő, évről 

évre azonos mértékben. Az ápolási díj összegének emelkedése után többen választották 

hozzátartozójuk gondozására ezt a lehetőséget.  

 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, az oktatási, 

szociális intézmények, a templomok, a civil szervezetek, sportegyesületek, az azonos érdeklődésű 

emberek szerveződései. 

 
 
 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

A közművelődési feladatot a Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár lát el. Közművelődés, 

kultúra területen említést érdemel a Zsolca Táncegyüttes és a Rendezvények Háza többfunkciós 

létesítmény, ahol a város, és a környékbeli települések lakói sportolási, művelődési, kulturálódási 

lehetőségeket találnak. A településen több mint 20 civil szervezet működik a kultúra, a sport és az 

ifjúsági élet számos területén. 

 

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

Felsőzsolca településen nem jellemző az etnikai konfliktus. 

 
 

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

Szolgáltató Központ gyűjti a városban lakók feleslegessé váló ruhaneműit, bútorokat, amit tovább 

ad a rászoruló családok részére. 

 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
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A település lakosságának 88%-a magyar, 11%-a roma nemzetiségűnek vallja magát. Ezen kívül 

még bolgár, ruszin, román, lengyel kisebbségek is élnek Felsőzsolca területén. A településen kettő 

nemzetiségi önkormányzat működik: Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat adminisztrációs feladatait a Polgármesteri 

Hivatal együttműködési megállapodás alapján ellátja, az általuk elhatározott programok szervezését 

segíti, a Képviselő-testület tagjai rendezvényeiken részt vesznek.  

 
 
 
 

4.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A településen élő roma kisebbség kultúráját, 

értékeiket nem ismeri a lakosság többsége  

Közösségi napok szervezése, kisebbségi csoportok 

hagyományainak, értékeinek megismertetése egy-

egy rendezvényen, hagyományos ételek 

bemutatása, kóstoltatása, helytörténeti kiállítás 

szervezése. 

A hosszabb ideje munkanélküliek számára 

hiányoznak a szakmai ismereteken túl egyéb 

készségek, képességek a sikeres 

munkavállaláshoz. 

Fejleszteni a kulturált magatartási szokásokat, az 

önellenőrzés képességét, a csoporttagokkal a 

családokkal és a munkáltatókkal való 

kapcsolatokban a helyes magatartást.  

A foglalkoztathatósághoz hiányoznak az egyéni 

képességek.  

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív 

korú emberek foglalkoztathatóságának javítását 

támogató szolgáltatáscsomagok kialakítása, 

megerősítése.  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 
 

A gyermekeket sújtó nélkülözése a társadalmi kirekesztődés az egyik legsúlyosabb társadalmi 

probléma: 2012-ben a lakosság 32,4%-a volt érintett, szemben a 24,3%-os uniós átlaggal, illetve az 

egyre kevesebb megszülető gyermek egyre nagyobb hányada kerül a rászorultsági csapdába. A 

nélkülözés szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők: 

• a háztartások/családok alacsony munkaerő-piaci aktivitása, 

• az alacsony iskolai végzettség, 

• a roma származás, 

• a családok gyermekszáma, illetve a gyermekeket sújtó nélkülözés („a nélkülözés 

• fiatal arca”: 2012-ben a 0–17 éves korosztályba tartozók 40,9%-át fenyegette a nélkülözés 

vagy társadalmi kirekesztődés), valamint 

• vidéki lakókörnyezet (a segítségre szorulók több mint fele községekben él). 

 

Magyarországon minden negyedik gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, ami a második 

legrosszabb adat Európában. A gyermekeket sújtó nélkülözés közvetlen kapcsolatot mutat a szülők 

foglalkoztatottságával, és a háztartásban élő gyermekek számával. A gyermekeket sújtó nélkülözés 

a gyermek jövőbeni életesélyeit is csökkenti: kétszer annyi a korai iskolaelhagyók aránya a tartósan 

munkanélküli családokban, mint a foglalkoztatottakéban. Kiemelkedően fontos e a kitörés e 

folyamatokból, és az életkörülmények javítása. 

 

A Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 

ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 

Gyermekeknek 2007-2032" Nemzeti Stratégiát. 

A dokumentumokban megfogalmazott célok, - a gyermekek és családjaik nélkülözésének 

csökkentése, a fejlődési esélyek javítása. E célok elérését minden gyermekre ki kell terjeszteni, de 

kiemelt figyelmet kell kapniuk azoknak, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

E fejezet leírásakor felhasználtuk a település bemutatása során elemzett demográfiai táblákat. 

Amelyek alapadatokat szolgáltatnak a településen élő gyerekek száma, életkori megoszlása, stb. 

vonatkozásában. Az elemzési szempontokhoz további adatokra volt szükség: így a KIR, STADAT, 

KSH, Népesség nyilvántartó, valamint az önkormányzat által gyűjtött adatok lettek az irányadóak. 



 

53 

 

Az alábbiakban - az egységes szemlélet miatt - segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek 

helyzetének elemzéséhez kapcsolódó definíciókat és szabályozást: 

• Veszélyeztetettség: olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, 

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

• A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe 

veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

• A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

 

 

 

• Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

a) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

b) az otthonteremtési támogatás. 

 

• A természetbeni ellátássok: 

a) gyermekétkeztetés, 

b) intézményi gyermekétkeztetés, 

c) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, 

d) szünidei gyermekétkeztetés. 

 

• A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
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Gyermekjóléti szolgáltatás: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b) család- és gyermekjóléti központ, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

a) bölcsődei ellátás, 

b) bölcsőde, 

c) mini bölcsőde, 

d) munkahelyi bölcsőde, 

e) családi bölcsőde,  

f) napközbeni gyermekfelügyelet,  

g) alternatív napközbeni ellátás. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

a) befogadó szülők, 

b) helyettes szülő, 

c) gyermekek átmeneti otthona, 

d) családok átmeneti otthona. 

 

 

• A gyermekvédelmi gondoskodás: 

 

a) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b) a védelembe vétel, 

c) az igazolatlan óvodai és iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárás 

d) a megelőző pártfogás 

e) a családba fogadás, 

f) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

g) a nevelésbe vétel, 

h) a nevelési felügyelet elrendelése, 

i) az utógondozás elrendelése. 

 

• Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 
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a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek (Gyvt. 16. §), 

b) a jegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1)). A jogosultság megállapítása során 

sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 

• A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó 

gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha  

1. nyugellátásban, 

2. korhatár előtti ellátásban, 

3. szolgálati járandóságban, 

4. balettművészeti életjáradékban, 

5. átmeneti bányászjáradékban, 

6. megváltozott munkaképességű személyek ellátásában,  

7. időskorúak járadékában vagy 

8. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 19. § (1a) 

 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet:  

Hátrányos helyzetű az a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 

vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) szülő vagy családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, 

b) szülő vagy családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete. 
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 Halmozottan hátrányos helyzetű: 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az előző a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

b) nevelésbe vett gyermek, 

c) utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

(Gyvt. 67/A §) 

 

• Gyermekétkeztetés: Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy 

nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon 

vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére.  

 

• Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 

2007. évi LXXX. törvény 32 §-a szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott 

vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. 

A menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra 

és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
 

A nehéz sorsú, veszélyeztetett, otthonukban nem megfelelő ellátásban, bánásmódban részesülő 

gyermekek életét naponta nehezíti meg az agresszió és ezzel összefüggő konfliktusok kezelése. Ez a 

probléma gyermekkorban kezdődik, és amennyiben nem kerül megfelelően kezelésre, egész életen 

át tartó hátrányt jelenthet. A gyermekek hiába részesülnek megfelelő ellátásban, nevelésben, 

oktatásban, ha otthoni környezetükben nem részesülnek támogatásban, ösztönző segítségben, a 

megszerezett tudást sem tudják hasznosítani, fejleszteni. Általánosan jellemző probléma, hogy a 

gyermekek szülei, - szintén alacsony végzettségükből, hiányos tájékozottságukból adódóan – nem 

ismerik fel a megfelelő tudás megszerzésének fontosságát, az oktatás fejlesztő szerepét, így nem 

bíztatják, nem ösztönzik a gyermekeiket a tanulásra, gyakorlásra. Mivel az iskoláskorú gyermekek 

elsősorban szüleik viselkedését, gondoskodását tekintik példának, maguktól nem keresik az 

előrelépés, felzárkózás lehetőségeit. Ezek a problémák könnyedén eredményezhetik a korai 

iskolaelhagyást, veszélyeztetté válást. A probléma megelőzése érdekében nemcsupán a gyermekek, 

hanem szüleik és közvetlen környezetük látásmódját is formálni szükséges. 

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 kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2012 15 187 

2013 31 195 

2014 26 226 

2015 n.a. n.a. 

2016 35 n.a. 

2017 35 187 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A védelembe vétel, illetve gyámság alatt álló kiskorúakat a Miskolci Egyesített Szociális, 

Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Család és Gyermekjóléti esetmenedzsere gondozza, 

családjukat szolgálatunk családsegítőjével közösen is látogatja. A különösen problémás esetekben 

szoros együttműködés, folyamatos információcsere indokolt a szolgálat és a központ között. 

A védelembe vett gyermekek száma 2012-től növekszik, 2016-17. években stagnál. A növekedés a 

megváltozott az iskolai hiányzás szabályzása miatt történt, melyre már figyelnek a szülők. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a gyámhatóság a Gyvt-ben 

meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 

állapít meg, (Gyvt. 18. § (1) a)), melynek célja annak igazolása, hogy a gyermek ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi étkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, évi két alkalommal alapösszegű 

természetbeni támogatás formájában fogyasztásra kész étel, ruházat valamint tanszer vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány igénybevételére jogosult.  
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2012 629 

2013 637 

2014 605 

2015 569 

2016 551 

2017 495 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma csökken a családok 

jövedelmi viszonyainak évről évre történő pozitív irányba változása miatt.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 2017. évtől az Önkormányzat 

Képviselő-testülete 5000.-Ft támogatásban részesíti a középiskolás tanulókat. A támogatás alanyi 

jogon jár egyetlen feltétele a sikeresen befejezett tanév. 2017. évben 166, 2018. évben 158 gyermek 

vette igénybe a támogatást.  
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat 

kitöltése és elemzése opcionális.) 

 

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 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 59 n.a. 

2013 n.a. n.a. n.a. n.a. 68 n.a. 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 32 n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 36 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     

 

 

A bölcsődékben és óvodákban ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők. 

 Az általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek ingyenes, 

étkezésre jogosultak.  

50 százalékos kedvezményt kapnak az általános és középiskolákban a tartósan beteg, vagy 

fogyatékos tanulók, valamint a három, vagy több gyermeket nevelő családok. A gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelésbe vett gyermekek, valamint az utógondozói ellátottak valamennyi 

intézményben ingyenesen étkezhetnek. 

Az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodába járás szabályozása után 2016. évtől megszűnt. 
 

d) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya  

Nem rendelkezünk adattal a külföldi állampolgársággal rendelkező gyermekek 

számáról.  
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4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

 
 
A Kavicsbánya, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, Zöldfa, és a Széchenyi utca átkötő szakaszán 

keresztül az Akác, Árpád fejedelem, Bem József, Bartók Béla utcák által határolt területen lakik a 

Felsőzsolcai roma kisebbség 80 %-a. Az itt élők körében az alacsony iskolai végzettséggel és 

jövedelemmel rendelkezők aránya igen magas.  

A területen jelenleg már elérhetők a közműszolgáltatások, ugyanakkor sajnálatos módon nem 

minden háztartás képes e szolgáltatások igénybevételére.  

A megjelölt területeken döntően roma származású emberek laknak. A település egészéhez 

viszonyítva magas a gyermekek aránya, ezen belül is a halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekeké. A szegregátumokban élő családok, személyek gyakran élnek a támogatások nyújtotta 

lehetőségekkel aktív korúak ellátása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési 

támogatás, népkonyha, szünidei gyermekétkeztetés. 

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Az alábbiakban - az egységes szemlélet miatt - felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által 

lehatárolt ellátási területeket: 

• Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, 

hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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• A hatályos jogi szabályozás alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat olyan, a gyermek 

érdekeit védő szolgáltatás, amely összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési- 

oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 

feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 

személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi 

alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A 

gyermekjóléti szolgáltatást a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás által fenntartott Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja. 

Tevékenységének jelentős része eléri a település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző 

funkcióval bír. Feladatait összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 

intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási tevékenységeket végez. Figyelemmel 

kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

• A gyermekek átmeneti gondozása keretében - kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja - a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 

gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 

• Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye 

alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 

gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali 

ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 

részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista 

személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

• Gyermekétkeztetés: Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő 

gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő, vagy 

nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon 

vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője 

kérelmére.  
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• Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés: Az intézményi 

gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdésben 

felsoroltak alapján.  

 
 

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

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
A teleülésen működő 3 védőnői körzetben dolgozó védőnők ellátási körükbe tartoznak a 

Felsőzsolcán lakcímmel rendelkező, valamint jogszerűen tartozódó és ellátási igényét bejelentő 

várandós és gyermekágyas anyák, 0-6/7 éves korú gyerekek és oktatási intézménybe nem járó - 

otthon gondozott - tanköteles korú gyermekek. 

Cél a családok egészségének megőrzésére irányuló preventív egészség nevelő tevékenység végzése. 

 

A védőnők először a tanácsadáson találkoznak a várandós anyákkal - mely heti egy alkalommal 

biztosított településünkön - és azt követően folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Cél a 

várandósság időszakának, majd a megszületett csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése. 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2012 3 388 

2013 3 392 

2014 3 391 

2015 3 n.a. 

2016 3 n.a. 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A védőnők - a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként - egészségügyi veszélyeztetettség esetén a 

szülész-nőgyógyásszal, illetve a gyermekorvossal együttműködve gondozzák a családokat, szociális 

veszélyeztetettség esetén lépéseket tesznek a fennálló körülmények megváltoztatására, mely a 

Szociális Szolgáltató Központtal együttműködve valósul meg. 

 
 

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  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2012   1603     1 

2013   1598     1 

2014   1749     1 

2015         1 

2016         1 

2017         n.a. 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés    

 

A Házi Gyermekorvosi Szolgálat 1993 óta az önkormányzattól átvállalt területi ellátási 

kötelezettséggel egészségügyi vállalkozás formájában működik. A Dr. PED-MED Egészségügyi 

Szolgáltató és Konzultációs Kft jelenleg 981 gyermek egészségügyi ellátásáról gondoskodik.  

 

 

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 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem önkormányzati 
bölcsődék száma 

(munkahelyi, magán 
stb.) 

2012 n.a. 12 n.a. 1 

2013 n.a. 12 n.a. 1 

2014 n.a. 12 n.a. 1 

2015 n.a. 12 n.a. 1 

2016 n.a. 12 n.a. 1 

2017 n.a. n.a. n.a. 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés   

 

 

 

A Szent Miklós Bölcsőde 2009 szeptemberében nyitotta meg kapuját, családias környezetben 

nevelve a gyermekeket 3 éves korukig. A bölcsődéből az óvodába való átmenet 

zökkenőmentességét biztosítja, hogy a két intézmény egy telephelyen található. 

 

 



 

66 

 

 

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

 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett férőhelyek 
száma (december 31-én) 

(TS 4901) 

2012 12 0 12 n.a. 

2013 12 0 12 n.a. 

2014 12 0 12 n.a. 

2015 12 0 12 n.a. 

2016 12 0 12 n.a. 

2017 12 0 12 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi   
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d) gyermekjóléti alapellátás 
 

A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 

munkatársai látják el.  

A szolgálat az év folyamán 409 főt látott el, 249 főt együttműködési megállapodással, 160 főt 

tanácsadottként, illetve egyszeri ellátással. 

Az ellátott családok túlnyomó része anyagi problémákkal küzd, mely sok esetben az alacsony 

iskolai végzettségből és a munkanélküliségből adódik. A családsegítők feladata, hogy hozzásegítsék 

az embereket ahhoz, hogy képessé váljanak ügyeik önálló intézésére, megfelelő munkahely 

megtalálására, anyagi, életviteli, gyermeknevelési problémáik rendezésére. 

A halmozottan hátrányos helyzetű családokban az állandó kereső tevékenységet folytató 

családtagok száma továbbra is nagyon kevés. Legtöbb családban az egyedüli megélhetési forrás a 

közfoglalkoztatásban való részvétel, valamint a szociális és családtámogatási juttatások. 

Jövedelmük nagy részét élelmezésre fordítják, lakáskörülményeikben pozitív változás nem 

következik be, sőt azok évről évre romlanak. 

Az életviteli problémákkal küzdő szülők a legtöbb esetben gyermeknevelési gondokkal is 

küzdenek. A gyermek számára elsődleges minta a szülő, így a tőlük látott, tapasztalat útján szerzett 

információ a gyermekek magatartására, és a gyermekintézménybe való beilleszkedésére is kihat. A 

szülők negatív attitűdje, érdektelensége is hozzájárul a gyermekek teljesítményzavarához, 

alulteljesítéséhez. 

 

e) gyermekvédelem 
 
A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységei közül továbbra is kiemelkedő 

jelentőséggel bír a családlátogatás. A módszer az esetkezelés folyamatának szerves része, a 

családsegítő személyesen keresi fel az igénybe vevőt a lakóhelyén. Sürgős és indokolt esetekben 

random módon, egyébként pedig előre egyeztetett időpontban. A családlátogatás célja többféle 

lehet; kapcsolattartás, információszerzés, családtagokkal, rokonokkal való személyes 

megismerkedés, az igénybe vevő közvetlen életterének megismerése, tájékozódás az életviteléről, 

szokásairól, természetes támogató rendszeréről. A család- és gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatba 

került családokkal való munka során lehetőség nyílik a kliensek életének komplex áttekintésére, 

lakáskörülményeik és személyes életterük megismerése által. 

A szolgálat szakmai tevékenységei közül a másik jelentős terület a segítő beszélgetés. Fontos 

feltétel a családsegítők részéről az empátia, a hitelesség, az előítélet mentesség, érdeklődés, 

objektivitás, valamint a kritika mellőzése. Sok tényező hat a sikeres beszélgetésre, pl: a ráfordított 
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idő, térbeli feltételek, a megbeszélés kerete. 

Az alapszolgáltatás keretén belül továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek a prevenciós jellegű 

szolgáltatásokra, programok szervezésére mind a felnőttek, mind a gyermekek bevonásával. 

Szolgálatunk a 2017. évben 187 veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván. 35 gyermek állt védelembe 

vétel alatt. 

 

Észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések a 2017. évben 

 0-17 éves nagykorú 

Egészségügyi szolgáltató/védőnő 81 7 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató 3  

Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtók 19  

Köznevelési intézmény 195  

Rendőrség 5  

Pártfogó felügyelői szolgálat   

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet   

Gyámhivatal 37  

Összesen 340 7 

(Forrás: Helyi adatgyűjtés) 

 

A táblázatban felsorolt intézmények és személyek kötelesek 

- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 

- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy 

egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett 

súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely 

állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. 

Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő 

nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek 

egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
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A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokat Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 

biztosítja.  

 
 

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

A gyermekek számára az óvodák, iskolák, Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, 

Rendezvények Háza, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, egyesületek segítik az 

egészségfejlesztési, sport- és szabadidős programokhoz való hozzáférést. 

 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben 

biztosít napi egyszeri meleg étkezést a szünidei gyermekétkeztetés. A szülő kérelmére elviteli 

lehetőséggel biztosított ebédet az általános iskolás gyermekek közel 100 %-a, középiskolás 

gyermekek viszonylag kis hányada veszi igénybe.  

 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

Felsőzsolcán nem történt sem hátrányos megkülönböztetés, sem az egyenlő bánásmód megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor. 

 
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

 
A településen a gyermekek számára többféle hátrányt kompenzáló szolgáltatás vehető igénybe pl. 

középiskolások támogatása, TANODA programban való részvétel.  

A Zöldfa és Táncsics Mihály utcákhoz közeli területen a 14 év alatti a gyermekek magas száma 

miatt játszótér épült.  

A cukorbetegséggel küzdő gyermekek számára speciális étkezést biztosít az önkormányzat. A 

Központi Konyha szakácsa önkormányzati támogatással célirányos képzésen vett részt.  

Az önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban. 5000.-Ft-al 

támogatja a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló rászoruló fiatal felnőtteket.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
 

Fogalmak: 

• Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

b) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

c)beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

d) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

e) a Gyvt szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló (a  Köznev. tv. 

4. §-ának 13. pontja). 

• Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4. pontban foglalt 

definíciót. 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók: a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelemvagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Köznev. tv. 4. § 25. pont) 

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek (Köznev. tv. 4. § 3. pont). 

• Aránytalan teher: Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez 

képest - a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen 

nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek 

(Köznev. tv. 4. § 2. pont). 

 

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  
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Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2012 303 12 305 3 304 n.a. 

2013 304 12 185 3 295 n.a. 

2014 309 12 305 3 302 n.a. 

2015 n.a. 12 310 3 288 n.a. 

2016 n.a. 12 310 3 298 n.a. 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
 

 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda két telephelyen (Park utca, Szent István utca) működik. 

Mindkét telephely 5-5 csoportban összesen 254 óvodáskorú gyermek ellátását biztosítja. A 

felsőzsolcai 60 férőhelyes Szent Miklós Óvoda 2004 óta a miskolci székhelyű Szent Miklós Óvoda 

tagintézménye. A gyermekek közül hátrányos helyzetű 4, a halmozottan hátrányos helyzetű 72,  

sajátos nevelési igényű 1 fő 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis 
általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali 
oktatásban 

(iskolaotthonos 
tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 228 158 386 213 55,2% 

2012/2013 243 170 413 200 48,4% 

2013/2014 270 205 475 341 71,8% 

2014/2015 304 225 529 368 69,6% 

2015/2016 316 256 572 348 60,8% 

2016/2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek  

 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2011/2012 n.a. 19 2 

2012/2013 n.a. 21 2 

2013/2014 n.a. 22 2 

2014/2015 n.a. 25 2 

2015/2016 n.a. 25 2 

2016/2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Az általános iskolai alapfokú és a művészeti oktatás biztosítását 2012. szeptember 1. napjától a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület és az Egri Főegyházmegye vették át.  Az általános 

iskolások száma évről évre növekszik az elsőtől negyedik osztályokban tanulók számának 

emelkedése miatt.  Az általános iskolai oktatás keretében működik a gyógypedagógiai oktatás is.  

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A Felsőzsolcán működő köznevelési intézményekben gyógypedagógus, logopédus segíti a 

gyermekek fejlődését.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs 

Az oktatást, nevelést végző intézményekben hátrányos megkülönböztetés, szegregáció nem 

tapasztalható. 

 

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

mutatkozó eltérések 

Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében a Kazinczy Ferenc Református 

Általános Iskola kiemelkedő. Az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések a szociális és a 

támogató szülői háttér hiányossága miatt mutatkoznak eltérések.  

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek 
a nappali oktatásban 

 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali 
oktatásban (TS 2301) 

 

Fő  

2011/2012 34  

2012/2013 33  

2013/2014 19  

2014/2015 28  

2015/2016 38  

2016/2017 n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok  
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Hátrányt kompenzáló szolgáltatások közül a településen az ingyenes művészti oktatás, az ingyenes, 

étkezés érhető el a rászoruló gyermekek számára. A Kazinczy Ferenc Általános Iskola önköltséges 

rendszerben erdei iskolába, táborokba viszi gyermekeit. Azoknak a tanulóknak, akiknek szülei nem 

tudják ezt anyagilag biztosítani az iskola alapítványa nyújt segítséget. A Symphonia Alapítvány 

ingyenes zenei oktatásban részesíti a gyermekeket. A SERVET zenekar nagy sikerrel ingyenes 

énekórát tartott az iskolákban 

 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincsenek a településen olyan programok, 

melyek megszüntetnék a gyermekek csavargását, 

csellengését a szabadidejükben. 

Szabadidős programok szervezése, kivitelezése, 

valamint az ezekhez való hozzájutás segítése.  

Kevés a településen a fiatalok helyben 

maradását ösztönző, a helyi életminőséget 

javító, egészségmegőrző programok. 

Rendszeres, megfelelő testedzés 

biztosítása.  

.  

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

A nemek közötti egyenlőség azt a politikai és jogi törekvést jelenti, melynek célja, hogy az emberek 

(nők és férfiak egyaránt) egyenlő jogokkal, lehetőségekkel és forrásokhoz való hozzáféréssel 

rendelkezzenek az élet minden területén. Viszont mivel történeti okokból a nők hátrányosabb 

helyzetből indultak, ezért égető szükség van olyan politikai intézkedésekre (közpolitikákra), melyek 

ezt az egyenlőtlen helyzetet az egyenlőség felé billentik. Habár papíron, azaz az alaptörvény szerint 

a nők és a férfiak egyenlő jogokkal rendelkeznek, mégis négy fő területen kiváltképp egyenlőtlenek 

a viszonyok, a velük szembeni elvárások és a lehetőségeik: 

1. A munkaerőpiac területén 

2. Az otthoni/családi munkamegosztás és felelősség-megosztás terén 

3. Döntéshozatali pozícióban: a politikában és a gazdaságban 

4. A nők elleni erőszak súlyos társadalmi problémája okán, amelynek felszámolásához 

létfontosságú lenne az Isztambuli Egyezmény ratifikálása.   

  

E tématerületnél kiemeljük - az egységes szemlélet miatt - a vonatkozó jogszabályokat. Jogi 

alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

> Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, 

mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 

szociális, kulturális jog tekintetében. 

> a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 

történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

> a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

> a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról
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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 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2012 2 409 2 427 1 154 1 303 232 318 

2013 2 391 2 407 1 160 1 474 217 277 

2014 2 363 2 360 n.a. n.a. 190 209 

2015 2 328 2 324 n.a. n.a. 133 160 

2016 2 301 2 315 n.a. n.a. 135 121 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 125 142 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés      
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A településen a munkanélküli nők száma folyamatosan magasabb a férfiakénál annak ellenére is, 

hogy ma már az a klasszikus szemlélet mely szerint a „férfi a kenyérkereső a családban” egyre 

inkább megszűnik. A nők iskolai végzettsége még sok esetben alacsonyabb a férfiakénál, a 

gyermeknevelés időszaka a kormányzati intézkedések ellenére is több évre elveszi őket a 

munkaerőpiacról. A munkanélküliek száma folyamatos csökkenő tendenciát mutat, a munkahelyek 

számának növekedése miatt.  
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A településen az alábbi képzések folytak 2017. évben: virágkötő, zöldségtermesztő, 

kulcskompetencia, dísznövénykertész, háztáji zöldség- és gyümölcs termesztő, eladó melyeken 60 nő 

vett részt.  

 
 
 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Kutatások támasztják alá azt a tény, mely szerint minél jobban kvalifikáltabb az egyén, annál 

könnyebben tud a munkaerő- piacra integrálódni. A munkával nem rendelkező nők nagy részének 

még mindig nincs 8 általános iskolai végzettsége így számukra csak a közfoglalkoztatás ad 

lehetőséget arra, hogy dolgozhassanak.  

 

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

 

A rendelkezésünkre álló információk szerint a városban nem valósul meg hátrányos 

megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. A helyi önkormányzatnál foglalkoztatottak közül  az 

azonos területen, azonos iskolai végzettséggel rendelkező férfi és női munkavállalók között nincs 

bérkülönbség. 

 
 
 

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

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

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 
 
 

A Felsőzsolcán a bölcsődei férőhelyek száma egyre inkább kevéssé válik, a nők magasabb számban 

mennek vissza a munkahelyükre a gyermekük hároméves kora előtt. Két óvoda három telephellyel 

működik a településen, a férőhely így biztosított a gyermekek számára. Családi napközi nincs, mind 

két iskolában egésznapos iskolai oktatás folyik. A Polgármesteri Hivatal amennyiben igény van rá 

lehetőséget ad a rugalmas munkaidőre. Családbarát munkahelyi megoldásokról a térségben nincs 

adatunk.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
 

Felsőzsolcán évek óta három fő védőnő három védőnői körzetben végzi az ellátást. A várandós 

gondozás feladatait a váradós gondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet tartalmazza. 

Lényeges változás a felelős személy megjelölése, a várandós rizikó besorolása. A kiskorú várandós 

kismamák száma fokozatosan emelkedik. A várandós gondozáson későn megjelenő, a rossz szociális 

körülmények között, túlzsúfoltan élők, a dohányzó és helytelen életmódot folyatók száma szintén nő. 

Az elmúlt 1-2 évben ugrásszerűen megnőtt az illegális beazonosíthatatlan összetételű tudatmódosító 

szerek használata a várandósok, a kisgyermekes családok körében is, mely mind a magzatok, mind a 

fejlődésben lévő gyermekek egészségét nagy mértékben károsítják.  

Az oktatási- nevelési intézményekben a havonta végzik a tisztasági szűrővizsgáltokat. 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 3 293 98 

2013 3 321 107 

2014 3 321 107 

2015 3 n.a. #ÉRTÉK! 

2016 3 n.a. #ÉRTÉK! 

2017 3     

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2013-2014-as években a gyermekek száma stagnált. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Nőket ért erőszakról, családon belüli erőszakról nincs adatunk. 
 

 
 

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

A krízishelyzetben lévő nők által igénybe vehető szolgáltatások közül az anyaotthon legközelebb a 

megyeszékhelyen található. 

 
 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
 

A civil szerveztek képviselőinek kb. egyharmada nő, a településen működő intézményvezetők között 

is magas a nő aránya.  

 

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

kezdeményezések 
 

Felsőzsolcán nincs olyan társadalmi probléma, mely a nőket fokozottan érintené. 
 

 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.  

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Minden nőnek szüksége van a napi megfeszített 

munka, a család ellátása mellett kikapcsolódásra, 

közös élményekre. 

A családi nap remek kikapcsolódást jelent az 

egész családnak, ahol kicsi és nagyok pihenni, 

szórakozni tudnak.  

A hátrányos helyzetű nők a képességeiket, 

készségeiket ritkán ismerik fel, így nem tudnak 

olyan célokat meghatározni, amelyek elérhetőek 

számukra. A munka világába beilleszkedésük 

nehézkes.  

Az életvezetési tanácsadás alkalmával a 

megoldandó problémákat, és az elérni kívánt 

célokat szem előtt tartva a tanácsadást vezetők 

segítenek rendet tenni a célcsoport tagjai 

életében.  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
 

A népességben a fiatalok és az idősek arányát meghatározó főbb demográfiai folyamatokat a 

termékenység és a halandósági viszonyok változása, valamint a vándorlások alakulása határozza 

meg. Társadalmi értelemben az életkor az egyik olyan alapvető faktor, ami meghatározza a 

társadalom csoportszerveződéseit és az azokhoz rendelődő szerepeket. Megszabja, hogy milyen 

korú emberek milyen szerepet játsszanak, hogyan érezzék magukat a társadalomban, és hogy a 

társadalom mit vár el tőlük. Az a mód, ahogyan a társadalom az idős tagjaira gondol, erősen függ 

azon értékektől, amit az adott kultúra az időseknek tulajdonít a fiatalokkal szemben.  

A hagyományos társadalmakban az idősek voltak a csoportok legtekintélyesebb emberei, az öregség 

egyet jelentett a bölcsességgel, a tapasztaltsággal. Ezért gyakran a „vének tanácsa” határozta meg a 

közösség életét, az öregek csoportja hozta meg a legfontosabb döntéseket. Modern kultúránk ezzel 

szemben nagyra értékeli a fiatalokat, s következésképpen a múltbeli szintnél alacsonyabbra az 

idősebbeket. Ez az értékelés összekapcsolódik a középkorú és idősebb egyének „fittségével”, vagyis 

fiatalosságával. A legtöbb nyugati kultúrára jellemző ez az eltolódás az ifjúkor értéke felé. 

Olyannyira, hogy a gazdasági életben egy egészen új – talán már szubkultúrának is nevezhető – 

jelenség, a yuppie kultúra is kibontakozott.  

Az elmúlt fél évszázad során az idősek – mint társadalmi csoport – gazdasági státusza nagy 

mértékben javult; az idős emberek átlagjövedelme mintegy 70 százalékát teszi ki a fiatalabb (a 

gazdaságilag aktív) felnőttekének. Az idősek azonban nem alkotnak homogén csoportot, a 

magányosak, az özvegyek és a házasok élethelyzete lényegesen eltér. A nagyon öregek (a 85 évesek 

és az annál idősebbek) valamint a kisebbségek tagjai sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint az 

átlagos nyugdíjasok. 

A társadalmi szolidaritás megkívánja, hogy a fiatal generációk fokozott gondot fordítsanak a 

munkából lassan kiöregedő, vagy már kiöregedett népesség életkörülményeire, életminőségére. 
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

 

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

 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 802 1 082 1 884 

2013 772 1 041 1 813 

2014 728 1 024 1 752 

2015 705 1 014 1 719 

2016 690 1 005 1 695 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felsőzsolcán élő nyugdíjasok száma, akárcsak a népességszám, évről - évre csökken. 2012 - 2017 

között a létszámuk kb. 11 %-kal csökkent. A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak 

száma átlagosan 30%-al alacsonyabb, mint a nőké. Ennek egyik oka, hogy a nők 40 év 

munkaviszony után kedvezményes nyugdíjba vonulhatnak.  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
 
 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Az 60-64 éves korosztály az aktív korúak 7 %-át teszi ki. Az 55 éven felüli korosztály közel 93%-a 

foglalkoztatott státuszban van, a maradék 7% regisztrált munkanélküli, illetve tartós munkanélküli. 

A nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem rendelkezünk adatokkal 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 
A nyugdíjasok foglalkoztatása elsősorban az oktatásban jellemző, de a Polgármesteri Hivatalban is 

dolgozik nyugellátásban részesülő. Az vállalkozói szférában foglalkoztatottakról nincs adatgyűjtés.  

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 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 551 48 9% 249 n.a. #ÉRTÉK! 

2013 494 60 12% 164 n.a. #ÉRTÉK! 

2014 398 54 13% 102 n.a. #ÉRTÉK! 

2015 292 50 17% 99 n.a. #ÉRTÉK! 

2016 256 37 14% 78 n.a. #ÉRTÉK! 

2017 266 35 13% 0 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      
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2017-ben a regisztrált munkanélküliek 13 %-a az 55 éven felüliek közül kerül ki, az arány évről 

évre változó. Az idősebbek kisebb eséllyel vesznek rész a munkaerőpiacon mint a fiatalok. A tartós 

munkanélküliek számán belül az 55 éven felüliek arányáról nincs adatunk.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 
 
 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
(TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 982 21 2,14% 

2013 1 010 23 2,28% 

2014 1 016 24 2,36% 

2015 1 046 26 2,49% 

2016 1 089 25 2,30% 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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A 65 év feletti lakosok számához viszonyítva a nappali ellátásban részesülő 65 évesnél idősebb 

lakosság száma 2 %. Ennek oka a nappali ellátást biztosító intézmények kevés száma.  

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

 

 

 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő) (TS 

5701) 

2012 1 

2013 3 

2014 5 

2015 6 

2016 5 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az időskorúak járadékában részesülők száma minimális a településen a 65 év feletti lakosság 

majdnem 100 %-ban nyugdíjban részesül. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz hozzáférés 

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.) 

 

Év 

Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2013 0 n.a. 1450/fő/1 db 664/fő 10 n.a. n.a. 

2014 0 n.a. 1421/fő/1 db 714/fő 9 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 1340/fő/1 db 742/fő 21 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      
 

 

Az idősebb korosztály számára a kulturális és közművelődési programokat az Közművelődési Intézet 

és Városi Könyvtár és a településen működő egyesületek nyújtják. Évente többször is rendezvényeket 

szerveznek, kirándulni viszik a nyugdíjasokat.  

 

c) idősek informatikai jártassága  

Az idősek informatikai jártasságáról nem rendelkezünk adatokkal. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2012 1 29 259 1 1 

2013 1 29 211 1 1 

2014 1 29 445 1 8 

2015 1 29 648 1 7 

2016 1 29 843 1 5 

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

Forrás: TEIR     

     

Felsőzsolca városában az idősek számára, az idősek sajátosságait figyelembe vevő programok száma 

folyamatosan növekszik. A Könyvtár több olyan előadást szervez, melyeken az idős lakosság 

részvételi aránya magas. A Felsőzsolcai Férfi Népdalkör minden évben nóta estet szervez, ahol 

jellemzően ez a korosztály vesz részt. Sokat kirándulnak, tartalmasan töltik szabadidejüket.  

Minden év decemberében megrendezésre kerül a Rendezvények Házában az Idősek Karácsonyi 

Ünnepsége. Az ünnepségen az óvodások, a Reményi Ede Kamarazenekar, a Rozmaring Népdalkör és 

a Közművelődési Intézmény Igazgatója műsorát láthatták a meghívottak, mely után vacsorával és 

ajándékkal kedveskednek a megjelenteknek. Az önkormányzat minden év decemberében 10 000-Ft 

támogatást nyújt a Felsőzsolcán lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok részére.  
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

 

Gyakran előfordul, hogy az idős emberek 

egy-egy nehézségben „egyedül maradnak”, 

nem kapnak elegendő figyelmet. 

Filmek vetítésével ötleteket, kreativitást, és 

pozitív lélekgazdagító perceket adni. 

Az idős emberek félnek a z újtól, a 

megszokott módon élnek még ha az nem is 

mindig egészséges. 

Az egészséges életmód közösségi szintű 

megerősítése, a közösség egészségkultúrájának 

fejlesztését célzó, életmód váltást támogató 

programok szervezése, illetve az ehhez 

kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, 

rendezvények, információs napok, előadások 

szervezése.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Egy társadalom fejlettségének alapvető fokmérője, hogy miként viszonyul a fogyatékossággal élő 

polgáraihoz, mennyiben veszi figyelembe döntései során azoknak az érdekeit, szempontjait, akik 

valamilyen hátránnyal kénytelenek élni. 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy 

teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A településen fogyatékossággal 

élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére pontos adat nem áll rendelkezésre. 
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A fogyatékkal élő személyeket két részre osztjuk. Az önellátásra képtelen fogyatékkal élő személyek 

családtagjaira, közvetlen környezetükre támaszkodva folytatják mindennapi életüket. Ebben az 

esetben a támogató és fejlesztő lehetőségekről a családtagokat, segítőket szükséges a megfelelő 

módon tájékoztatni. A hozzátartozókra nagy nyomás és követelmények nehezednek, ezek enyhítése 

legalább annyira fontos, mint a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása. Az önellátásra képes, 

önálló életvitelt folytató fogyatékkal élő személyek problémája jelenleg is megfelelő információ és 

segítő lehetőségek hiánya.  

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - férfiak 
(TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2012 163 174 

2013 159 154 

2014 137 148 

2015 117 135 

2016 111 117 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Általánosságban elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű szociális ellátásban részesülő 

személyek száma évről évre csökken, a nők száma magasabb a férfiaknál, mivel a munkanélküliek 

között magasabb a nők aránya.   
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma a településen nem 
releváns. 
 

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

közfoglalkoztatás) 

 

Felsőzsolcán kevés a foglalkoztatási lehetőség, az önkormányzat és annak intézményein kívül nem 

minden munkahelyen megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak 

különleges eszközök és feltételek. A védett foglalkoztatás túlsúlya mutatkozik az integrált 

foglalkoztatással szemben. Nem rendelkeznek olyan foglalkoztatási szakemberrel, aki a fogyatékos 

személy állapotának ismeretében javaslatot tesz a foglalkoztatás jellegére és helyére. Nincs képzett 

szakember, aki a munkahelyi beszoktatást kísérje, ezért a sikertelen beszoktatás következménye a 

fogyatékos munkavállaló alkalmatlanságának rövid időn belüli megállapítása. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

A fogyatékkal élők foglalkoztatása során nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ tevékenysége kiterjed a fogyatékkal élő ezt igénylő 

lakosság részére is. Részt tudnak venni a Könyvtár, Rendezvények Háza programjain. A hivatali 

ügyintézés biztosított számukra. A város honlapja elérhető számukra.  

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
Kérelemre települési támogatás megállapítása.  
 

 

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 
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Lift 
Vakveze

tő sáv 

Mozgáskorlát
ozottak 
részére 
mosdó 

Rámp
a 

Hangos 
tájékozta

tás 
Indukciós hurok 

Tapinthat
ó 

informáci
ó 

Jelnyelvi 
segítség Egyéb 

oktatási 

intézmé

nyek 

alapfo

k 

nem nem nem igen igen nem nem nem nem 

középf

ok 

- - - - - - - - - 

felsőfo

k 

- - - - - - - - - 

egészsé
gügyi 

intézmé
nyek 

fekvőb
eteg 

ellátás 
- - - - - - - - - 

járó 
beteg 
szakell

átás 

- - - - - - - --  

alapell

átás 

igen nem igen igen igen nem igen nem nem 

kulturális, 

művelődési 

intézmények 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 

intézmény igen igen igen igen igen igen igen nem nem 

igazságszolgálta

tási, rendőrség, 

ügyészség 

nem nem nem igen nem nem nem nem nem 

szociális ellátást 

nyújtó 

intézmények 

nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

7.3.1. táblázat - Akadálymentesítés 1.  

(Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok 

civil szervezetei) 

 

Felsőzsolca városban az önkormányzat tulajdonában 9 db középület van, ezek közül 5 épületben 

biztosított az akadálymentes közlekedés. 4 épület nem teljesen akadálymentesített. 

 
 
 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben  

 Igen/nem 
Lift Vakvez Mozgáskorlátoz Rámp Hangos Indukci Tapintható információ Jelnyelvi Egyéb 
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ető 
sáv 

ottak részére 
mosdó a tájékoztat

ás 
ós 

hurok segítség 

Közterület 

(utca/járda, park, 

tér) 

ne

m 

nem nem ige

n 

nem nem nem nem nem 

Helyi és távolsági 

tömegközlekedés 

ne

m 

nem nem ne

m 

nem nem nem nem nem 

Buszpályaudvar, 

buszvárók 

ne

m 

nem nem ige

n 

nem nem nem nem nem 

Vasútállomás ne

m 

nem nem ige

n 

igen nem nem nem nem 

(Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó 

munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől) 

 

A településen kifejezetten fogyatékkal élők számára kulturális, valamint sport programok nem 

kerülnek megrendezésre. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférésük biztosított, az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületek nagy része akadálymentesített, azonban a közterületek, a 

tömegközlekedési eszközök, valamint a busz- és vasúti várók (megállók) csak részben 

akadálymentesek. 

 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége. Az önkormányzati épületek akadálymentesek.  

 

A Felsőzsolcán igénybe vehető MVK Zrt. autóbuszai akadálymentesek. A járdák, parkok 

akadálymentesítése még nem megoldott. 

 
 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési     

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 

A településen nem található olyan intézmény, mely a fogyatékkal élők speciális igényeit kiszolgálná. 

A Szociális Szolgáltató Központ kezdeményezésére a szolgáltatásukat igénybe vevő fogyatékosokat 

a helyszínre szállítják.  

 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) A fogyatékkal élő 

gyermekek ellátásának lehetőségéért az önkormányzat az általa fenntartott óvoda Alapító Okiratát 
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módosította. Látássérült gyermekek fejlesztésére diflopedagógust biztosít. Ellátják az enyhe értelmi 

fogyatékos és SNI-s gyermekeket is.  

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása  

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

A fogyatékkal élők életét, a problémáikat 

nem ismerik az egészséges emberek.  

Már óvodás kortól olyan programok szervezése, 

melyek során megismerik a fogyatékkal élők 

helyzetét.  

Nincs olyan nyilvántartás, mely alapján a 

fogyatékkal élőket segíteni lehetne a munka 

világába.  

Helyi adatgyűjtés során felmérni Felsőzsolcán és 

környékén azokat a munkáltatókat, akiknek 

lehetőségük van fogyatékkel élőket foglalkoztatni.  

A fogyatékkal élők használatában lévő 

elektromos járművek otthoni feltöltése 

időigényes, töltőállomás nincs a településen.  

A fogyatékkal élőknek is megközelíthető 

elektromos autó töltőállomás létesítése. 
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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.) 

 

A Kazinczy Iskoláért Alapítvány célja a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Általános Iskolában folyó 

oktató-nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló 

kezdeményezéseinek támogatása. Az alapítók remélik, hogy kezdeményezésük csatlakozásra 

serkenti Felsőzsolca nagyközség gazdálkodó szervezeteit, az iskola volt diákjait, a szülőket, s ily 

módon hasznosan járulnak hozzá a jövő generáció neveléséhez. 

 

Alapítvány a Szent István Általános Iskola Diákjaiért célja a nevelési-oktatási célok színvonalas 

megvalósítása érdekében minden olyan kezdeményezés támogatása, amely az oktatás színvonalát a 

pedagógusközösség, valamint a tanuló erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. 

 

Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány célja a gyermeki személyiség fejlesztési 

lehetőségeinek bővítése. A nevelési-oktatási célok színvonalas megvalósításának elősegítése. A 

gyermek testi és egészséges életmódjának fejlesztése. Elősegíteni az erkölcsi-esztétikai nevelést, a 

néphagyományok, vallási népszokások ápolási lehetőségeinek bővítése. Elősegíteni az óvodai 

anyanyelvi nevelés és idegennyelv tanításának feltételeit. Az óvoda udvarának parkosítása, az 

óvodai játék, munka, tanulás feltételeinek javítása, bővítése. 

 

Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodáért Alapítvány célja a Felsőzsolcai Szent Miklós Óvodában a 

keresztény szellemi nevelés megvalósításának elősegítése; segítségnyújtás az óvodai nevelés olyan 

tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához, amely elősegíti a 3-8 éves gyermekek keresztény 

szellemben történő fejlesztését; a keresztény nevelést felvállaló nevelők, óvodai dolgozók, szülők 

továbbképzésének (lelkigyakorlat) támogatása; gyermek- és ifjúságvédelem támogatása; a 

személyiségfejlesztés támogatása; Felsőzsolca város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; a 

helyi közműveződési tevékenység támogatása; az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása; az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
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tevékenységének támogatása; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése; a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és 

fenntartásának segítése; a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; az egyéb 

művelődést segítő lehetőségek biztosítása; az alapítvány támogatja a Felsőzsolca város múltjának és 

hagyományainak feltárására irányuló társadalmi tevékenység; a sport társadalmilag hasznos 

funkciójának kiteljesítése érdekében az alapítvány támogatja a gyermek - és ifjúsági sportot, a 

fogyatékosok sportját; elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítését; az 

alapítvány ápolja a magyar keresztény hagyományokat a tudomány, a művészet, az irodalom 

felkarolásával, művelésével, közvetítésével; a keresztény evangelizációs küldetés tudatos 

elkötelezettséggel vállalja a tudomány, a művészet, az irodalom, a tájékoztatás, a nevelés, a 

szociális, egészségügyi és karitatív feladatok ellátásán keresztül, az alapítvány ösztöndíj, illetve 

egyéb formában nyújtott támogatás keretében támogatja a hátrányos helyzetű, valamint a 

kiemelkedően tehetséges gyermekeket, illetve városunk azon polgárait, akik hivatásukat átlagon 

felüli színvonalon végzik az élet bármely területén; az alapítvány a keresztényi szolidaritás alapján a 

fogyatékos emberek gondozását, nevelését ellátó szervezetek, a fogyatékos árva, intézeti nevelt 

gyermekek és felnőttek részére szórakoztató, sport és egyéb szabadidős programokat szervez, ilyen 

programokhoz támogatást nyújt. 

 

Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány célja a Felsőzsolcai zeneiskola tárgyi feltételeinek, 

eszközellátásának javítása, fejlesztése, - a zeneiskolai tanulók hangszertanulási lehetőségeinek 

segítése, - kiemelkedő tanulmányi eredmények, zenei sikerek díjazása, jutalmazása, - a kiemelkedő 

eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, valamint a tanulmányi versenyekre és 

a kulturális rendezvényekre történő felkészülés eredményessége érdekében anyagi támogatás 

biztosítása - a tanintézet hírnevét öregbítő sikerek anyagi elismerése - az általános iskolai 

tanulmányokat folytató, de valamilyen oknál fogva hátrányos körülmények között élő tehetséges 

tanulók előre menetelének segítése hangszerek biztosításával 

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 2003. május 23-án tartotta meg alapító ülését 22 alapító taggal. 

Azóta végzi munkáját és a felsőzsolcai közélet szerves részét képezi. Az elmúlt évek alatt a 

városlakók egyre inkább figyelemmel kísérik munkájukat.  

Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub tevékenységi körében felkarolja segíti az időseket, kirándulásokat, 

városi programokat szervez részükre.  
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Zsolca Tánc Népművészeti és Kulturális Egyesület műsorában a tánchagyományon túl egy-egy 

szokás is megelevenedik, amelyek hatását tovább erősíti a színpad, a tánctér tudatos beépítése, 

valamint viseleteik változatossága is. 

Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete szociális, kulturális, gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységet végez. Rendezvényeit nemcsak a tagsága, hanem az egész város látogatja. 

Adományok gyűjtésével, osztásával is támogatja a több gyermekes családokat.  

A város vezetése kiemelt figyelmet fordít a családokra. A „Családok éve” keretén belül a 

Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett rendezvényeket négymillió forinttal támogatta a 

Képviselő-testület. Fontos az édesanyák, az édesapák a gyermekek harmonikus nyugodt, elégetett 

élete.  

 
Felsőzsolcai Férfi Népdalkör, Zsolca kulturális Egyesület: Magyar népdalok megismertetése, 

terjesztése, megszerettetése, kulturális rendezvények szervezése időseknek, fiataloknak egyaránt.  

Felsőzsolcán működő további civil szervezetek szintén nemcsak tagjaiknak, hanem a város 

lakosságának szervezik programjaikat.  

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

bemutatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata minden lehetőséget megragad arra, hogy a településen működő 

civil szervezetekkel sikeres együttműködést folytasson. A közösen szervezett rendezvények, az 

egész város számára kikapcsolódást nyújtanak. A Képviselő-testület Támogatási Alapot hozott létre 

a civil szervezetek programjainak támogatására. 

 

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

A gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokat a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulásának Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központja, valamint a Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásának Ongai Szociális Szolgáltató Központja 

nyújtja. 

 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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Felsőzsolcán roma és bolgár nemzetiségi önkormányzat működik. A Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat a gyermekeik tanulmányi előmenetele miatt folyamatos kapcsolatot tart az általános 

iskolával. A szegregátum területén élő gyermekek részére minden nyáron pályázatból nyaralási 

lehetőséget biztosít. A roma kultúra, hagyományok megőrzésére, megismertetésére évente roma 

napot szervez. Mikulás ünnepséget tartanak, így azok a gyermekek is kapnak ajándékot, akiknek a 

szülei nem engedhetnék meg ezt maguknak. Az önkormányzat közösségi házat tart fenn a 

számukra.  

 
 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub tevékenységi körébe tartozik az idősek felkarolása, aktív közösségi 

életbe tartása. Az iskolák alapítványainak a hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése kiemelt céljuk. A Nagycsaládosok Egyesülete a többgyermekes 

családok a mindennapi életben történő boldogulását igyekszik elősegíteni.  

 

Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 

lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása - Tanoda típusú programok támogatása 

keretében a város általános iskoláiba járó hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek tanulási előmenetelét segítik. 

 
 
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 

A településen tevékenykedő profitorientált szervezetek nem vesznek részt esélyegyenlőségi 

feladatok ellátásában.
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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. 

 

Az Esélyegyenlőségi Program az önkormányzat, valamint a településen működő intézmények 

közreműködésével készül. 

A kiemelt problématerületekre a terület képviselőinek, szakembereinek részvételével tematikus 

munkacsoportokat alakítunk a problématerület beavatkozásainak részletes kidolgozása, cselekvési 

terv készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében.  

 

c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Az Önkormányzat és az intézményei a programjaikat és a beszámolókat saját honlapjukon, és az 

SZMSZ-ben szabályozott módon közzé teszik. Továbbá szükséges minden elérhető eszközt és helyi 

médiát bevonni (honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai 

és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

A program elfogadását követően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze, amelyre a szülők, a hátrányos helyzetű csoportok képviselői, 

valamint a nevelőtestületek tagjai is meghívást kapnak. A véleményformálás lehetőségét biztosítja az 

Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv nyilvánosságra hozatala. 

A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében két évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézmények, szülők és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

Az éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk, természetesen csak aggregált 

adatokat és információkat közölve, a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. Az 

eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 
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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 

mélyszegénységben 

élők 

Településen élő roma 

kisebbség kultúráját értékeit 

nem ismeri a lakosság 

többsége  

Közösségi napok szervezése, kisebbségi 

csoportok hagyományainak, értékeinek 

megismertetése egy-egy rendezvényen, 

hagyományos ételek bemutatási, helytörténeti 

kiállítás szervezése. 

 

A hosszabb ideje 

munkanélküliek számára 

hiányoznak a szakmai 

ismereteken túl egyéb 

készségek, képességek a 

sikeres foglalkoztatáshoz. 

Fejleszteni a kulturált magatartási szokásokat, 

az önellenőrzés képességét, a csoporttagokkal, 

a családokkal és a munkáltatókkal való 

kapcsolatokban a helyet magatartást.  

 

A foglalkoztathatósághoz 

hiányoznak az egyéni 

képességek.  

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó 

aktív korú emberek foglalkoztathatóságának 

javítását támogató szolgáltatáscsomagok 

kialakítása, megerősítése. 

Gyermekek 

Nincsenek a településen olyan 

programok, melyek 

megszüntetnék a gyermekek 

csavargását, csellengését. 

 

Szabadidős programok szervezése, 

kivitelezése, valamint az ezekhez való 

hozzájárulás segítése. 

 

Kevés a településen a fiatalok 

helyben maradását ösztönző, 

a helyi életminőséget javító, 

egészségmegőrző programok.  

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt 

szerepe van a rendszeres testmozgásnak. A 

testedzés hatására a fizikai képességek 

javulnak. 

Idősek 

Gyakran előfordul, hogy az 

idős emberek egy-egy 

nehézségben „egyedül 

maradnak” nem kapnak 

elegendő figyelmet.  

Kreativitás fejlesztés, társaság biztosítása, 

kiegyensúlyozott idősökké válás.  

 

Az idős emberek félnek a z 

újtól, a megszokott módon 

élnek még ha az nem is 

mindig egészséges. 

Az egészséges életmód közösségi szintű 

megerősítése, a közösség egészségkultúrájának 

fejlesztését célzó, életmód váltást támogató 

programok szervezése, illetve az ehhez 

kapcslódó helyi kommnikáció (pl. programok, 

rendezvények, információs napok, előadások 

szervezése.) 
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Nők 

Minden nőnek szüksége van a 

napi megfeszített munka, a 

család ellátása mellett 

kikapcsolódásra, közös 

élményekre. 

Családi napok szervezése, mely remek 

kikapcsolódást jelent az egész családnak, ahol 

kicsik és nagyok szórakozni, pihenni tudnak. 

 

A hátrányos helyzetű nők a 

képességeiket ritkán ismerik 

fel, így nem tudnak olyan 

célokat meghatározni, 

amelyek elérhetőek számukra. 

A munka világába történő 

beilleszkedésük nehézkes.  

Az életvezetési tanácsadás alkalmával a 

megoldandó problémákat, és az elérni kívánt 

célokat szem előtt tartva a tanácsadást vezetők 

segítenek rendet tenni a célcsoport tagjai 

életében.  

Fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élők életét és 

problémáikat nem ismerik az 

egészséges emberek. 

Már óvodás kortól olyan programok 

szervezése, melyek során megismerik a 

fogyatékkal élők helyzetét. 

 

Nincs olyan nyilvántartás, 

mely alapján a fogyatékkal 

élőket segíteni lehetne a 

munka világába. 

Helyi adatgyűjtés során felmérni Felsőzsolcán 

és környékén azokat a munkáltatókat, akiknek 

lehetőségük van fogyatékkal élőket 

foglalkoztatni. 

 

A fogyatékkal élők 

használatában lévő 

elektromos járművek otthoni 

feltöltése időigényes, 

töltőállomás nincs a 

települsen. 

A fogyatékkal élőknek is megközelíthető 

elektromos autó-töltőállomás létesítése.  

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

  

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont aktorok és partnerek- 

kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élők 

1. Kultúrák közötti 

párbeszéd erősítése 

2. Munkaszocializációs 

tevékenység 

3. Kommunikációs 

ismeretek 

munkaerőpiacra jutást 

segítő programok 

1.  Felelős: Roma nemzetiségi 

Önkormányzat vezetője 

2. Felelős: projektmenedzser 

3.  Felelős: projektmenedzser 

Gyermekek 
1. Ifjúsági-klub 

2. Sport-programok 

1. Felelős: projektmenedzser 

2. Felelős: projektmenedzser  

Idősek 
1. Film klub 

2. Egészséges nyugdíjasok 

1. Felelős: projektmenedzsere 

2. Felelős: projektmenedzser 
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Nők 

1. Családi programok 

2. Életvezetési ismeretek 

fejlesztése 

1. Felelős: projektmenedzser 

2. Felelős: projektmenedzser 

Fogyatékkal élők 

1. Érzékenyítő programok 

szervezése nevelési, 

oktatási 

intézményekben 

2. Fogyatékkal élőket 

foglalkoztató 

munkáltatók 

feltérképezése 

3. Elektromos autó 

töltőállomás kialakítása 

1. Partnerek: Fogyatékosok életét segítő 

alapítványok, Oktatási intézmények 

dolgozói 

2. Felelős: Felsőzsolcai Polgármesteri 

Hivatal dolgozói, Szociális 

Szolgáltató Központ dolgozói 

3. Partnerek: Az építésben részvevők, 

Az állomás dolgozói 
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Jövőképünk 
 
 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák életminősége, iskolázottsága javul. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők foglalkoztatottságának esélye javuljon. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek gondozására és a közösségi életbe történő bevonásukra. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a család és a munka összeegyeztethetőségét.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

1. Mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Intézkedés címe: Kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A településen élő roma kisebbségi csoport kultúráját, értékeiket nem ismeri a 

többségi társadalom. 

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz 

tartozók együttműködését célzó programok megvalósítása és a helyi 

nemzeti, etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, 

azok megismertetése. 

 

 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Közösségi napok szervezése, kisebbségi csoportok hagyományainak, 

értékeinek megismertetése egy-egy rendezvényen, hagyományos ételek 

bemutatása, kóstoltatása, helytörténeti kiállítás szervezése. 

Résztvevők 

és felelős 
Nemzetiségi Önkormányzatok vezetői  

Partnerek Polgármesteri Hivatal dolgozói, Rendezvények Háza, Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár dolgozói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. szeptember 30.  

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismertetése közelebb hozza 

egymáshoz a közösségeket.  

Nemzetiségi közösség, lakosság elégedettsége.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Lakossági érdektelensége,  

A rendezvények időbe történő meghirdetése a településen 

Szükséges 

erőforrások 

Nemz-kul-18-1471  
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Intézkedés címe: Munkaszocializációs tevékenység 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A hosszabb ideje munkanélküli személyek számára hiányoznak a szakmai 

ismereteken túl egyéb készségek, képességek a sikeres munkavállaláshoz. 

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Fejleszteni a kulturált magatartási szokásokat, az önellenőrzés képességét, a 

csoporttagokkal, a családtagokkal és a munkáltatókkal való kapcsolatokban 

a helyes magatartást. A foglalkozások célja egyfelől a munkanélküli 

személyek munkaerőpiacra való visszavezetése, másrészt a helyi lakosságot 

vagy a települést érintő közhasznú feladatok elvégzése érdekében 

munkaerőről való gondoskodás volt. További cél a gyakorlatban előforduló 

esetek, példák átbeszélése, megvitatása. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

24 hónapon keresztül  

Fejlesztő foglalkozások szervezése.  

Résztvevők 

és felelős 

A Településen élő hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú 

emberek, szakemberek, projektmenedzser. 

Partnerek Lehetséges munkaadók, településen élő lakosság 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A későbbi munkavégzés során birtokukban vannak-e azok az ismeretek, 

amiket hatékonyan fel tudnak használni, a munkahelyi szocializációs 

folyamatot elemezni, segíteni tudják.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Az érdektelenség, mely csökkenthető a célcsoport által megbízhatónak ítélt 

személyek bevonásával. 

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 

Intézkedés címe: Kommunikációs ismeretek munkaerőpiacra jutást segítő programok 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az egyéni képességek hiányoznak a célcsoportnál a foglalkoztathatósághoz.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek 

foglalkoztathatóságának javítását támogató foglalkozások szervezése. A 

célcsoport foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni 

fejlesztési terv alapján. Csoportmunkában történő együttműködés, 

kompetencia fejlesztése, tevékenység megvalósítása. 
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Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Az érintettek segítséget kapnak énképük megerősítéséhez, saját értékeik 

felismeréséhez, tudatosításához, kommunikációs készségük, 

konfliktuskezelési és problémamegoldó módszereik fejlesztéséhez, 

önérvényesítő magatartásuk kialakításához, begyakorlásához. Ezen új 

készségek segítségével a munka világában, a munkáltatók kiválasztási 

rendszerében a kulcsképességek szerepe jelentős mértékben felértékelődött. 

A kulcsképesség többnyire átfogó jellegű, vagyis nem egy szűk területen 

(szakmai specifikum), hanem szélesebb körben mérhető. A megszerzett 

kulcsképességek tartós jellegűek, amelyek a megváltozott körülmények 

között is folyamatosan alkalmazhatók. Ennél fogva elengedhetetlen, hogy az 

egyén, mint munkavállaló, tisztában legyen a saját kulcsképességeivel és 

folyamatos fejlesztésének, kondicionálásának fontosságával. Ezen 

kulcskompetenciák: kommunikáció, együttműködés, önállóság, 

felelősségvállalás. Munkaerőpiaci érvényesülést, a munkavilágába való 

visszakerülés esélyét növelő fejlesztő foglalkozás. A foglalkozás során 

fontos az olyan gyakorlati tudnivalók és olyan képességek, készségek 

kialakítása, fejlesztése, amelyek hozzájárulnak az eredményesebb 

munkakereséshez, munkába álláshoz.  

Résztvevők 

és felelős 

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató 

programokba nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők, 

projektmenedzser. 

Partnerek Szakemberek, lehetséges munkaadók.  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Sikeresek lesznek személyes kapcsolataikban és álláskereső interjúkon 

egyaránt. 

Kockázatok és 

csökkentésük 
Motiválatlanság, a résztvevők képességének megfelelő programok.  
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eszközei 

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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2. Gyermekek esélyegyenlősége  

Intézkedés címe: Ifjúsági-klub  

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nincsenek a településen olyan programok, melyek a térségi életminőséget 

javítják, a vidék megtartó képességét fejlesztik. 

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Felsőzsolca település életminőségének javítása, a vidék megtartó 

képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása. A célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget 

javító szolgáltatás-fejlesztések programok megvalósítása. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

A szabadidős programok szervezése, kivitelezése, valamint az ezekhez való 

hozzájutás segítése az elsődleges prevenció egyik legfontosabb eszköze. 

Amennyiben a gyermeknek értelmes elfoglaltságot tudunk kínálni a 

szabadidejére a csavargás, csellengés helyett, akkor nagyobb az esélye arra, 

hogy a későbbiekben ne váljon klienssé. Megtanulja az idejét hasznosan 

eltölteni, lehetőséget kap egy másfajta értékrend elsajátítására, kortárs és 

egyéb segítő kapcsolatainak kiépítésére az iskolán kívül is, megtanul 

kommunikálni, elsajátít különböző (erőszakmentes) konfliktuskezelési 

technikákat. Mindezeket úgy tudjuk nyújtani neki, hogy nem direkt módon 

„oktatva”, hanem a saját élmény megtapasztalásán, valamint a kortárs 

csoport ráhatásán keresztül indirekt módon válik belsővé.  Az sem 

elhanyagolható hatás, hogy ezek a gyermekek megtapasztalják a 

közösséghez tartozás élményét is. Sok hátrányos helyzetű gyermekre 

jellemző az, hogy nem fogadják el őket, peremhelyzetben vannak a 

csoporton belül, saját közegükben verődnek össze, ami még inkább fokozza 

az elszigetelődésüket. Ifjúsági közösségi program alatt értünk minden olyan 

programot, rendezvényt, melynek elsődleges célcsoportját a fiatalok 

csoportjai képezik, ami szolgálja szabadidő-eltöltésüket, társadalmi 

beilleszkedésüket, egyéni és szociális kompetenciafejlesztésüket. A 

programok a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok 

káros hatásait enyhítik, illetve a nehéz anyagi helyzetben lévő gyermekek 

számára teremt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. Így a programok 

már nemcsak a gyermekeknek, hanem a szülőknek is hasznos szabadidő 

eltöltést biztosítanak.  

Résztvevők 

és felelős 

A településen élő gyermekek, projektmenedzser. 

pedagógusok, oktatási intézmények vezetői 

Partnerek Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31.  

Eredményességi 
Szabadidő hasznos eltöltése. Nem lesznek céltalanul az utcán csellengő 

gyermekek.  
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mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Gyermekek nem vesznek részt a programokon, unalmasnak tartják azokat.  

A korosztály érdeklődésének megfelelő programok.  

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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Intézkedés címe: Sport-programok szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Kevés a településen a fiatalok helyben maradását ösztönző, a helyi 

életminőséget javító programok.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Felsőzsolcán az életminőség javítása, a település megtartó képességének 

fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres 

testmozgásnak. A mozgás az ember alapvető igénye és szükséglete. A 

mozgással ellensúlyozhatjuk a napi egyoldalú testi-szellemi terhelést, 

felfrissülhetünk, új energiákat nyerhetünk. A testedzés hatására a fizikai 

képességek javulnak – elsősorban az állóképesség és az izomerő – melynek 

hatására jobb lesz a szervezet munkavégző- és teherbíró képessége. A 

sportolás hatására kedvezően alakulnak a szervezet biológiai funkciói. 

Megjelenik az egészségesebb táplálkozásra való igény és megkezdődik a 

munka-alvás- pihenés összehangolása is. Rendszeres és megfelelő 

mennyiségű- és minőségű testedzés hatására a szervezetben kedvező és 

tartós változások következnek be. A sportolás hatására a szervezetben 

bekövetkező alkalmazkodás az immunrendszer erősödésével, az egészség 

fejlesztésével és a betegségek elleni védelem javulásával jár. Nem 

elhanyagolható a sport pozitív személyiségformáló hatása, például az 

erkölcsi-akarati tulajdonságok és az önismeret fejlődése sem. Fontos, hogy a 

testmozgás kiváló stresszoldó és segíti az érzelmi egyensúly kialakulását is.  

Résztvevők 

és felelős 

A településen élő gyermekek, projektmenedzser 

pedagógusok, sporttal foglalkozó egyesületek 

Partnerek A település lakossága 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az immunrendszer erősödésével ritkább a betegség, kevesebb iskolai 

hiányzás, kevesebb agresszió.  



 

113 

 

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Hiányzás az edzésekről, aktivitás hiánya. 

Olyan programok szervezése, melyeket megkedvelnek a gyermekek.  

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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3. Nők esélyegyenlősége  

Intézkedés címe: Családi programok szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Hiányzik a nők életét változatosabbá tevő, a helyi életminőséget javító 

szolgáltatás-fejlesztési programok megvalósítása, közszolgáltatások 

elérhetővé tétele. 

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A nők életminőségének javítása szabadidős programok szervezésével. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

A családi nap remek kikapcsolódást jelent az egész családnak, ahol a kicsik 

és nagyok pihennek és szórakoznak együtt – aktívan. Számos lehetőség 

kínálkozik a gyermekeknek és szüleiknek is a kikapcsolódásra, a játékra, 

színesebbnél, színesebb programok várják a kicsiket és a nagyokat. 

Minőségi, igényes, kifejezetten egészséges életmód és öko témájú interaktív 

programok közös váltóversenyek, játékok, bohóc, sport bemutatók 

színesítik. Olyan játékokat, programokat válogattunk össze, ahol gyermek és 

édesanya együtt alkothat, játszhat és fedezhet fel újdonságokat. Kreatív 

kézműves foglalkozásainkról saját készítésű ajándékot, vidám 

versenyeinkről új közös élményeket vihet haza minden résztvevő. Gyermek 

és felnőtt szívesen játszik a rég elfeledett népi játékokkal. Népviseletbe 

öltözött animátoraink vidám népi vetélkedőkkel, ügyességi- és erőpróbákkal, 

századelős játékokkal varázsolják élettelivé a teret. A látványos családi 

vetélkedőn egy vidám feladatsor, mely során hol a gyerekek ügyességére 

vagy fantáziájára, hol a felnőttek erejére vagy logikájára van szükség.  

Résztvevők 

és felelős 
Településen élő családok, projektmenedzser 

Partnerek Nagycsaládosok Egyesülete, Szociális Szolgáltató Központ 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Egy anya akkor nyugodt, ha látja gyermeke boldogságát. Ezeken a 

programokon szülők a gyermekeikkel együtt érzik jól magukat és 

kiegyensúlyozott családokká válnak.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Szülők elfoglaltsága, hétvégéken szervezett programok. 

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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Intézkedés címe: Életvezetési ismeretek fejlesztése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A hátrányos helyzetű nők a képességeiket, készségeiket ritkán ismerik fel, 

így nem tudnak olyan a célokat meghatározni, amelyek elérhetők számukra. 

A munka világában történő beilleszkedésük nehézkes.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A nők foglalkoztathatóságát elősegítő fejlesztési tevékenységek, egyéni 

fejlesztési terv alapján. Az önálló életvitelre képessé tevő programok 

tevékenységek megvalósítása. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Az életvezetési tanácsadó a találkozások alkalmával a megoldandó 

problémákat és az elérni kívánt célokat szem előtt tartva segít az ügyfeleinek 

rendet tenni saját életükben. Kezdőlépésként közösen felvázolják a jelenlegi 

helyzetet és a megvalósításra kitűzött célokat. A beszélgetések során értő 

figyelemmel hallgat, eközben észrevételeket tesz és kérdésekkel ösztönöz. 

Segít a probléma beazonosításában, a beszélgetések alkalmával a dolgok 

mélyére ás, a múlt helyett a jelenre és a jövőre koncentrál. Ez a fajta 

megközelítés fejleszti az ügyfél önismeretét, megerősíti képességeit, 

készségeit, támogatja célkitűzéseit, segít megfogalmazni számára, hogy 

pontosan mit is akar elérni. A módszer ettől hatékony. Konkrét tanácsokat az 

adott helyzetre csak az ügyfél kifejezett kérésére ad, de a lényegre törő 

kérdések nyomán az ügyfél jellemzően maga ismeri fel lehetőségeit, vagy 

buktatóit és találja meg azokat a válaszokat, amelyeket saját döntéseként 

felelősen tud alkalmazni, és amik hozzásegítik az eredményességhez, céljai 

eléréséhez. 

Résztvevők 

és felelős 

A településen élő hátrányos helyzetű aktív korú nők, szakemberek, 

lehetséges munkaadók, projekmenedzser. 

Partnerek Szociális Szolgáltató Központ dolgozói. 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A célcsoport tagjai felismerik lehetőségeiket, felelősséget tudnak vállalni 

cselekedeteikért, alkalmazkodni tudnak a munkahelyen. 

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, nem jelenek meg a beszélgetéseken. Egyéni odafigyelés a 

csoporttagokra.  

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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4. Idősek esélyegyenlősége  

Intézkedés címe: Film klub 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Gyakran előfordul, hogy az idős emberek egy-egy nehézségben „egyedül 

maradnak”, nem kapnak elengedő figyelmet.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A filmklub célja az, hogy ötleteket adjon, kreativitást, elfogadást és pozitív 

lélekgazdagító perceket. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Az idős emberek egy-egy egészségügyi,- szociális, - érzelmi stb. 

nehézségben nem kapnak elengedő megbecsülést, tájékoztatást, beszélgetést 

és vidám perceket, szeretetet és elfogadást, sőt gyakran ebből kifolyólag 

kiutat sem látnak maguk előtt. A cél az, hogy megpróbáljuk együtt pozitívvá 

változtatni a saját és mások életét a megismeréssel, a megértéssel, az 

elfogadással, beszélgetéssel abban a témában, amelyben a kiválasztásra 

került filmet látjuk az adott vetítésen. A közösségek általában közös célok 

vagy feladatok érdekében jönnek létre. A közös célok eléréséért a közösség 

tagjai közös döntéseket hoznak, közös lépéseket tesznek. 

Résztvevők 

és felelős 

Felsőzsolca idős lakossága, közművelődési intézmény dolgozói, 

projektmenedzser 

Partnerek Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Nem érzik az idősek a gondjaikkal, problémáikkal egyedül magukat, 

segítséget kapnak, közösen hoznak döntéseket.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Nem mindig helyes egymástól kapott tanácsok. Szakemberek igénybevétele. 

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban. 
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Intézkedés címe: Egészséges nyugdíjasok 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az idős emberek félnek az újtól, a megszokott módon élnek, még ha az nem 

is mindig egészséges. 

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az egészséges életmód közösségi szintű megerősítése, a közösség 

egészségkultúrájának fejlesztését célzó, életmód váltást támogató programok 

szervezése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi kommunikáció (pl. programok, 

rendezvények, információs napok, előadások). 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

A klub nyitott mindenki számára. A klubfoglalkozásokon, ünnepléseken és 

együttléten felül egészséggel, egészséges életmóddal, kultúrával, 

hagyományokkal, történelemmel, gasztronómiával, vallással, mindennapi 

szükségletekkel kapcsolatos beszélgetéseket, előadásokat, 

mozgásprogramokat tervezünk. Célunk olyan nyugdíjas közösség 

létrehozása, ahol mindenki jól érzi magát korra, nemre, származásra való 

tekintet nélkül, és kölcsönösen segíti, segítheti egymást; a szabadidő hasznos 

eltöltése érdekében a tagok és az érdeklődők számára egészségmegőrző, 

kulturális programok, testmozgásprogramok szervezése; A tevékenység 

hozzájárulás a nyugdíjasok és idősek gazdag közösségi életének 

megőrzéséhez, formálásához úgy, hogy ezek az értékek a jelenkor részévé is 

váljanak. 

Résztvevők 

és felelős 
Nyugdíjasok, szakemberek, projektmenedzser 

Partnerek Nyugdíjasokkal foglalkozó egyesületek  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. december 31-ig folyamatosan 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Egészséges, kiegyensúlyozott emberekké válás. 

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, személyes kapcsolatok, programok meghirdetése 

Szükséges 

erőforrások 

EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a 

Miskolci járásban.  
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5. Fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

Intézkedés címe: Érzékenyítő programok szervezése nevelési, oktatási intézményekben 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az egészséges emberek sok esetben nem tudják hogyan viselkedjenek a 

fogyatékkal élőkkel.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Már óvodás, iskolás kortól megtanítani a gyermeket a fogyatékkal élők iránti 

tiszteletre, másságuk elfogadására.  

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Olyan programok szervezése, melyek során megismerik a fogyatékkal élők 

helyzetét. Vakok, kerekesszékesek életébe betekintés, vakon vakvezető 

kutyával, kerekesszékkel történő közlekedés.   

Résztvevők 

és felelős 
Óvodás, általános iskolás gyermekek, tanáraik.  

Partnerek Fogyatékosok életét segítő alapítványok 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023-ig folyamatos, évente szervezett programok 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Már gyermekkorban megtanulják tisztelni, kezelni a fogyatékosságot.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Játéknak érzik a gyermekek a programokat. Az élethelyzet megpróbálásával 

érzékenyebbé válnak. 

 

Szükséges 

erőforrások 

Óvodák, iskolák, alapítványok saját forrása.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

 

 

Intézkedés címe: Fogyatékkal élőket foglalkoztató munkáltatók feltérképezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nincs olyan nyilvántartás, mely alapján a fogyatékkal élőket segíteni lehetne 

a munka világában.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A fogyatékkal élők is aktív életet tudjanak élni, megtalálják azokat a 

munkáltatókat, akik biztosítani tudnak a számukra megfelelő 

munkalehetőséget.  

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

Helyi adatgyűjtés során felmérni Felsőzsolcán a környékén azokat a 

munkáltatókat, akiknek lehetőségük van fogyatékkal élőket foglalkoztatni. 

 

Résztvevők 

és felelős 
Fogyatékkal élők, Szociális Szolgáltató Központ dolgozói 

Partnerek Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal dolgozói 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. december 31-ig folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A fogyatékkal élők is önerőből munkát tudnak vállalni, közösségbe 

kerülnek, életszínvonaluk emelkedik.  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Időigényes a munkáltatók feltérképezése.  

Szükséges 

erőforrások 

Nem szükséges anyagi forrás, humán erőforrás igénybevétele 
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Intézkedés címe: Elektromos autó töltőállomás kialakítása  

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A fogyatékkal élők használatában lévő elektromos járművek feltöltése 

időigényes.  

Célok - 

Altalános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az elektromos autó töltőállomáson rövid idő alatt feltölthetők a közlekedési 

eszközök. 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

A töltőállomás akadálymentes, így megközelíthető a fogyatékkal élőknek is. 

Rövid idő alatt fel tudják tölteni az akkumulátorokat, nem kell hosszú ideig a 

szobájukban tartózkodni, vagy egy éjszakán át tölteni.  

Résztvevők 

és felelős 
Fogyatékkal élők, az állomás dolgozói 

Partnerek Az építésben résztvevők  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2020. június 30. 

Eredményességi 

mutatók és 

annak 

dokumentáltsága

, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Elektromos járművek helyben történő töltése  

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Nem ismerik a lehetőséget a fogyatékkel élők. Folyamatos tájékoztatásuk.  

Szükséges 

erőforrások 

TOP 2.1.2-15 Zöld város kialakítása Felsőzsolcán  
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2. összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

3.  melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 



 

122 

 A B C D E F G H I J K 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokk

al 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedé

s 
eredmén

yeinek 
fenntarth
atósága 

2020. évi 
felülvizsgálat
kor aktuális 
állapot 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Kultúrák közötti 
párbeszéd 
erősítése 

Településen élő 
roma 
kisebbségi 
csoport 
kultúrájának 
értékeinek 
ismertségének 
hiánya 

Az eltérő kultúrák 
megismerését, 
elsősorban a 
különböző 
kultúrákhoz 
tartozók 
együttműködését 
célzó programok 
megvalósítása. 

Pályázati 
dokumentáció 

Közösségi 
napok 
szervezése, a 
roma kisebbség 
hagyományain
ak, értékeinek 
megismertetés
e. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
vezetője 

2020. 
szeptember 30. 

Közelebb hozza 
egymáshoz a 
közösségeket. 

Nemz-kul-18-
1471 

fenntart
ható 

A Roma 
„Közösségi 
Nap 
Felsőzsolcá
n” 
rendezvény 
2018. 
napján 
megrendez
ésre került, 
a felvett 
támogatás 
elszámolása 
megtörtént
. 

2 Munkaszocializ
ációs 
tevékenység 

A hosszabb 
ideje 
munkanélküliek 
számára 
hiányoznak a 
szakmai 
ismereteken túl 
egyéb 
készségek a 
sikeres 
munkavállalásh
oz. 

A kulturált 
magatartási 
szokások 
fejlesztése.  

Pályázati 
dokumentáció 

Folyamatos, 24 
hónapon 
keresztül.  

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
dolgozói 

2023. 
november 20. 

Kulturált 
magatartási 
szokások 
elsajátítása, 
elhelyezkedés a 
munka 
világába. 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart
ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

3 Kommunikációs Az egyéni A hátrányos Pályázati Folyamatos, 24 Lehetséges 2023. Sikeres EFOP-1.5.2-16 fenntart Az elérni 
kívánt cél 
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ismeretek 
munkaerőpiacr
a jutást segítő 
programok 

képességek 
hiányoznak a 
foglalkoztathat
ósághoz.  

helyzetű 
csoportok 
foglalkoztathatós
ágának javítása. 

dokumentáció hónapon 
keresztül. 

munkaadók november 20. szereplés az 
állásinterjúkon. 

Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

ható az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Ifjúsági-klub 

Térségi 

életminőséget 

javító 

programok 

hiánya 

Helyben 

maradást 

ösztönző 

programok 

megvalósítása 

Pályázati 

dokumentáció 

24 hónapon 

keresztül 

kéthetente/hav

onta 

Szociális 

Szolgáltató 

Központ 

dolgozói 

2023. 

november 20. 

Szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart

ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

2 
Sport-

programok 

Kevés az 

életminőséget 

javító program 

Az életminőség 

javítása 
Pályázati 

dokumentáció 

24 hónapon 

keresztül 

havonta 

Pedagógusok, 

sporttal 

foglalkozó 

egyesületek 

2023. 

november 20. 

Egészséges 

életmód, 

kevesebb 

betegség 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart

ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
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intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Családi 
programok 

Hiány van a nők 
életét 
változatosabbá 
tevő 
programban 

Családi 
programok 
szervezése, ami 
egyaránt 
szórakoztatja a 
kicsiket és 
nagyokat. 

Pályázati 
dokumentáció 

24 hónapon 
keresztül 3 
alkalommal 

Nagycsaládosok 
Egyesülete, 
Felsőzsolcai 
Közművelődési 
Intézet és 
Városi Könyvtár 

2023. 
november 20. 

Kiegyensúlyozo
tt családok 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart
ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

2 Életvezetési 
ismeretek 
fejlesztése 

A hátrányos 
helyzetű nők 
nem tudnak 
beilleszkedni a 
munka 
világába. 

A nők 
foglalkoztathatós
ágát elősegítő 
fejlesztési 
tevékenység 

Pályázati 
dokumentáció 

Folyamatosan, 
24 hónapon 
keresztül 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
dolgozói 

2023. 
november 20. 

Megismerik a 
készségeiket, 
képességeiket.  

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart
ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Film klub Idősek 
elmagányosodá
sa 

Idősek 
szocializálódása 

Pályázati 
dokumentáció 

Folyamatos, 24 
hónapon 
keresztül 

Felsőzsolcai 
Közművelődési 
Intézet és 
Városi Könyvár 
dolgozói, 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
dolgozói 

2023. 
november 20. 

Az idősek nem 
érzik magukat 
magányosnak. 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart
ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

2 Egészséges 
nyugdíjasok 

Az idős 
emberek félnek 
számukra új 
dolgokat 
kipróbálni.  

Idősek egészséges 
életmódja 

Pályázati 
dokumentáció 

Folyamatos  Nyugdíjasokkal 
foglalkozó 
egyesületek 

2023. 
november 20. 

Egészséges, 
kiegyensúlyozo
tt nyugdíjas 
lakosság. 

EFOP-1.5.2-16 
Humán 
szolgáltatások 
fejlesztése 
térségi 
szemléletben a 
Miskolci 
Járásban. 

fenntart
ható 

Az elérni 
kívánt cél 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével 
megvalósul
t. Az 
intézkedés 
folytatása 
fenntarthat
ó. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Érzékenyítő 
programok 
szervezése 
nevelési, 
oktatási 
intézményekbe
n 

Az egészséges 
emberek sok 
esetben nem 
tudják hogyan 
viselkedjenek a 
fogyatékkal 
élőkkel. 

Az óvodás, iskolás 
korúak 
érzékennyé tétele 
a fogyatékkal 
élőkkel szemben. 

Óvodák, 
Általános 
Iskolák Alapító 
Okiratai 

Évente 
szervezett 
programok 

Fogyatékosok 
életét segítő 
alapítványok, 
oktatási 
intézmények 
dolgozói. 

2023. 
november 20. 

Már 
gyermekkorban 
megtanulják 
tisztelni, kezelni 
a 
fogyatékosságo
t. 

Óvodák, iskolák 
alapítványai 

fenntart
ható 

Az 
intézkedés 
folytatása 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
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igénybe 
vételével  
fenntarthat
ó. 

2 Fogyatékkal 
élőket 
foglalkoztató 
munkáltatók 
feltérképezése 

Nincs olyan 
nyilvántartás, 
amely alapján a 
fogyatékkal 
élőket segíteni 
lehetne. 

A fogyatékkal 
élők megtalálják 
azokat a 
munkáltatókat, 
akik számukra 
megfelelő 
lehetőséget 
biztosítanak.  

 Folyamatos A Felsőzsolcai 
Polgármesteri 
Hivatal 
dolgozói 

2023. 
november 20. 

A fogyatékkal 
élők önerőből 
tudnak munkát 
vállalni.  

 fenntart
ható 

Az 
intézkedés 
folytatása 
az 
intézkedésh
ez 
szükséges 
erőforrás 
igénybe 
vételével  
fenntarthat
ó. 

3 Elektromos 
autó 
töltőállomás 
kialakítása 

Időigényes az 
elektromos 
járművet 
otthon történő 
feltöltése 

A töltőállomáson 
rövid idő alatt 
feltöltődnek a 
közlekedési 
eszközök 

Pályázati 
dokumentáció 

Folyamatos Építésben részt 
vevők 

2021. június 
30. 

Elektromos 
járművek 
helyben 
történő töltése 

TOP 2.1.2-15 

Zöld város 
kialakítása 
Felsőzsolcán 

fenntart
ható 

Az 
elektromos 
töltőállomá
s 
kialakításra 
került, 
villamos 
hálózatra 
történő 
rákötése 
még nem 
történt 
meg. A 
módosított 
határidőre 
a villamos 
hálózatra 
csatlakozás 
meg fog 
történni. 
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3. Megvalósítás 
 
 
 
 

A megvalósítás előkészítése 
 
 
 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák. 

 
 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

 
 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek. 

 
 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet. 

 
 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak.



 

128 

A megvalósítás folyamata 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre. 
 
 
 
 

A HEP Fórum feladatai: 
 

- a 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 a 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.



 

130 

Monitoring és visszacsatolás 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 
 
 
 

Nyilvánosság 
 
 
 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze. 
 
 
 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása. 
 
 
 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 
 
 
 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség 
 
 
 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Felsőzsolca 

város polgármestere 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 helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátását megbízás útján helyi esélyegyenlőségi 

referens részére átruházhatja.  
 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása), 

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése, 

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
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- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek. 

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és 

közreműködjenek annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben 

gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben 

történő maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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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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4.  Elfogadás módja és dátuma: 

 

I. A Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük.  

II. Ezt követően Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv megvitatta és 

131/2018. (XI. 21.) határozatával jóváhagyta.  

 

Felsőzsolca, 2018. november 21. 

 

 

         Dr. Tóth Lajos József 

                polgármester 

 


