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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

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

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

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

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

rendelkezéseivel, Karancskeszi Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat, azokat a vonatkozó jogszabályt által 

meghatározott időközönként felülvizsgálja.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, folyamatos aktualizálását 

szolgálja. 

 

A település bemutatása 
  

2016. év óta a fejezetben az alábbi változások történtek:  

Gazdasági jellemzők 

Ma a helyi gazdaságra elsősorban a kis, mikro-vállalkozások jellemzőek.  A jelenleg regisztrált 

vállalkozások száma: 82 db (Nagyrészük iparűzési adóra bejelentkezett vállalkozások, melyek 

tényleges működésüket nem a községünkben végzik.) 2016. évben az iparűzési adókból származó 

bevétel összege kb. 5.228.295.-Ft 84 adózó (ebből cég 43, egyéni vállalkozó 19, kiskereskedelmi 

vállalkozás 5, vendéglátó ipari 5 ) 2017-ben 6.189.107-Ft volt, amit 82 adózó fizetett be (ebből cég 

48,egyéni vállalkozó 18, kiskereskedelmi vállalkozó 4, vendéglátó ipari 4). 

A község határában elterülő földek mezőgazdasági termelésre alkalmasak.  Ezen adottságot az 

Önkormányzat is felismerte és a START mezőgazdasági program keretében jelenleg 2,7 ha 

területen folytat  mezőgazdasági tevékenységet.    
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Év 
Regisztrált 

vállalkozások száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

Vendéglátóhelyek száma 

2008 132 7 10 

2009 128 7 10 

2010 123 7 9 

2011 117 7 9 

2012 129 7 8 

2013 102 7 8 

2014 112 7 7 

2015 95 6 6 

2016  84  5  5 

2017  82  4 4  

2014. őszén kezdődött meg a védőnői szolgálat felújítása, korszerűsítése, mely beruházás 2015. 

tavaszán fejeződött be. A község a közfoglalkoztatási programokat jól használja ki, mely elsősorban 

a közterületek karban tartására irányul. START mezőgazdasági program keretében kerül 

megtermelésre a községi konyha zöldség alapanyaga, valamint a falusi udvarban állattartással 

foglalkozik az önkormányzat. Ezt a programot 2015-ben a Belügyminisztérium is külön díjazta.  

 

Demográfia 

 A település lakosságának a száma évről évre fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. A településen 

bejelentett lakóhellyel rendelkezők száma 1793 fő volt. A lakónépesség az elmúlt évhez viszonyítva 

3,4%-kal (63 fő) csökkent. (Az 5 év távlatában a csökkenés aránya már közel 8%) A lakosság 

58,9%a 1056 fő aktív korú, az inaktívak aránya 41,1% (737 fő) 
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Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 907 947 1 854 48,92% 51,08%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 44

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 143 140 283 7,71% 7,55%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 33 33 66 1,78% 1,78%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 552 496 1 048 29,77% 26,75%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 67 68 135 3,61% 3,67%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 112 210 322 6,04% 11,33%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

Korcsoport 

Fő Az állandó népességből a 
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15% 4%

52%

7%

22%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

'0-14 évesek

15-17 évesek

18-59 évesek

60-64 évesek

65 év felettiek'

 
A 2001-ben megfigyelhető elöregedő népességszerkezet 2008-tól 2011-ig megváltozott: túlsúlyba 

került a 14 év alatti korosztály. 2015 -2016- ban ismét a 65 év feletti lakosok száma volt nagyobb. 

A 65 év feletti lakosság túlsúlya folyamatos az 2010. óta eltelt hat évben is.  

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma 
  

0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 25 12 -13 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 22 18 -4 

Összesen 47 30 -17 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 
 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 335 313 107,03%

2013 336 299 112,37%

2014 316 303 104,29%

2015 323 287 112,54%

2016 322 283 113,78%

2017 292 283 103,18%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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A belföldi vándorlások tekintetében 2008-ban magas volt az idevándorlás, 2009-tól 2010-ig vizsgált 

időszakban egyértelműen és változatlanul az elvándorlás jellemző a községre, nem volt a 

településnek nagy vonzereje. 2013. óta megfordult ez a folyamat, és ha kis mértékben is, de a 

bevándorlások száma növekedett. 2016ban 61 fő jellegű bevándorlás, míg 53 fő elvándorlás történt. 

Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma

(TS 0602)

2012 35 55 -20 -10,5

2013 30 25 5 2,6

2014 22 45 -23 -12,18

2015 20 46 -26 -14,01

2016 61 53 8 4,31

2017 0

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
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A 2008-tól megfigyelt adatok szerint minden évben magasabb a halálozások száma 

Karancskesziben, mint az élve születések száma, sajnos ezáltal is folyamatosan csökkent a lakosság. 

2015-ben viszont megfordult ez a folyamat, az élve születések száma 2 fővel meghaladta a 

halálozások számát.  

2016-tól ezek a halálozási számok emelkedést mutatnak. 

2016-ban 11 élveszülés majd 23 halálozás = 12 fő 

2017-ben 14 élveszülés majd 27 halálozás= 13 fő 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából fontos lenne, hogy a mutató számok növekedjenek annak 

érdekében, hogy a lakosság száma növekedjen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 17 28 -11

2013 19 22 -3

2014 20 29 -9

2015 20 19 1

2016 11 23 -12

2017 14 13 1

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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Értékeink, küldetésünk 
 
Jelen fejezetben nem történt változás 2016. óta.  
 

Célok 
 
Jelen fejezetben nem történt változás 2016. óta.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
 

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

törvény (Szoc.tv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.  

 

1.1. A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosította a fenti 

jogszabályokat. A törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a 

temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként 

megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazása szerint a 

települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- ig kellett megalkotnia az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint 

felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.  

 

1.2. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-

testület hatáskörét a jegyzőre is átruházza.  

 

1.3. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a 

jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3 körülményből (szülők 

alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen 

lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig 

a fenti 3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén 

kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.  

 

1.4. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság 

szempontjait, melyek között szerepel a hajléktalanság, is mint rászorultsági szempont.  
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1.5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős 

mértékben átalakult. 

 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  

A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.  

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

ellátások a következőek:  

- aktív korúak ellátása,  

- időskorúak járadéka,  

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

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

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

 

1. aktív korúak ellátása,  

2. időskorúak járadéka,  

3. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

4. ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  

5. közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  

6. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  

7. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

 

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

járási hivatalok állapították meg.  

Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, 

típusait az önkormányzatok határozhatják meg.  

 

AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK  
 
1. Aktív korúak ellátása  

 
(Jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a 

továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
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Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely 

olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó 

jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a 

törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás 

állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély 

helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a 

járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek 

intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri 

hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.  

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei 

esetenként változni fognak.  

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, a 

támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.  

A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80 %-a, 22. 800 Ft.  

 
a) . Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre 

a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  

 Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  

· A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a 

jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.  

· A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. 

március 1-jétől milyen ellátásra vált jogosult.  

· Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra váltak 

jogosulttá azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert 

egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 

biztosítani nem tudják.  

· Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 

kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 

központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 

éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 

alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  
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· Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az 

együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell 

szüntetni.  

 

Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét 

a rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül 

a családi jövedelemhatár összege változik:  

Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A 

nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 

szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új 

szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, 

mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a 26 220 Ft.)  

Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 

állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 

személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 

önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről 

a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  

A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés 

szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 

élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség.  

 

b)  Lakásfenntartási támogatás  

(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  

 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől 

az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  

 

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási 

támogatást, a következőképpen alakul:  
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· Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a 

korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási 

támogatásra.  

· Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a 

lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.  

 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 185

2013 179

2014 163

2015 159

2016 152

2017 147

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Adósságkezelési szolgáltatás  

(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés.)  

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. 

Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők 

részére.  

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az 

adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
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Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási 

kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek számára.  

 
d) Méltányossági közgyógyellátás  

(Jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés.)  

 
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerültek a szociális törvényből, 

ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem kötelező.  

Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.  

A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves 

időtartamban fennáll az alábbi esetekben:  

· Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

·  Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án 

folyamatban van.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 

gyógyszerkiadások viseléséhez.  

 
e) Méltányossági ápolási díj  

Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg nem kötelező, 

önkormányzatunk képviselő – testülete nem biztosítja ezen ellátást lakói számára.  

A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.  

A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően 

biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött 

tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  

 

f) Önkormányzati segély  

(Jogszabályi háttér: Szt. 45.§.)  

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 

támogatás.  

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, 

hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 

milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben 

az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  
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Az Szoc Tv. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást 

veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, 

hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.  

Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére,  

c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.  

A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, 

kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét 

legkésőbb 2015. február 28-áig kellett megalkotnia.  

 

g) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások 

· Az intézményi térítési díj szabályainak változása 

· A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 

· Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 

· Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 

· A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás 

szabályainak módosítása 

· Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 

· Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 

· Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 

· Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 

· Jogorvoslati rend pontosítása 

· A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 

· A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 

· Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 
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· Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

 
h) Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  

· A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 

módosításai 

· A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 369/2013.(X.24) Korm. 

· A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 

Korm. rendelet módosításai 

· A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításai 

· Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) 

Korm. 

· A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó 

rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. 

rendelet módosításai 

 
i) Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  

· A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 

SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

módosításai 

· A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 

vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM 

rendelet módosítása 
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 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.  

2015. március 1-jétől a Szoc.tv. módosítása következtében az önkormányzat képviselő – testülete 

települési és rendkívüli települési támogatás megállapításra vált jogosulttá. Karancskeszi Község 

Önkormányzata Képviselő – testületének a helyi szociális ellátásokról és támogatásokról 

3/2005.(II.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi támogatások nyújthatók a község 

lakóinak:  

 „A helyi szociális támogatás formái: 1 

a) Települési támogatás 

aa) lakhatást segítő támogatás 

ab) gyógyszertámogatás 

ac) kórházi kezelési támogatás 

ad) tűzifa támogatás 

ae) létfenntartási támogatás 

af) temetési támogatás 

ag) tanszertámogatás  

ah) rendkívüli települési támogatás  

ai) köztemetés  

A fenti támogatások közül a lakhatást segítő támogatást a jegyző bírálja el, a többi támogatás 

elbírálására a polgármester jogosult.  

A támogatások fedezete a központi költségvetésből biztosított. Felhasználást az adott évi 

költségvetés tartalmazza. A támogatások pénzbeli és nem pénzbeli (természetbeni) formában 

nyújthatók.  

Az aktív korúak ellátása 2015. márciustól a járási hivatal hatáskörébe került, ezért nincsenek 

naprakész adatok az ellátást igénybevevők számáról. Ez sokszor nehézséget is okoz a mindennapi 

munkában, mert a közfoglalkoztatás bonyolításához pontos információkra lenne szükség a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők állományáról, azonban ez – tekintettel az 

elváló hatáskörre – sokszor nem áll rendelkezésre.  

Az önkormányzat biztosítja a szociális információs szolgáltatást, az étkeztetést, házi 

segítségnyújtást, a családsegítés – gyermekjóléti és a támogató szolgáltatást is.  

                                                 
1 Forrás: Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő – testületének a helyi szociális ellátásokról és 

támogatásokról 3/2005.(II.25.) önkormányzati rendelete 
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2. Stratégiai környezet bemutatása  

 
Széchenyi 2020.  
 
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi 

hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 

most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az 

összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy 

irányba fejlődik majd tovább.  

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 

összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 

foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 

munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 

és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes 

pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 

fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.  

 
A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítás 
 

 
 
2014-2020 időszak Operatív programok: 

 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 
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Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
Karancskeszi község Önkormányzat Képviselő – testülete az alábbi rendeleteket, programokat 

fogadta el, melyek kapcsolódnak az esélyegyenlőségi programhoz:  

 
Ø Karancskeszi község Önkormányzata Képviselő – testületének 1/2016. (II.15.) 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, 

Ø Karancskeszi község Önkormányzata Képviselő – testületének 5/ 2011.(IV.27.) 

önkormányzati rendelete Karancskeszi község helyi építési szabályzatáról. 

 

A fenti dokumentumok a község fejlesztési irányát határozzák meg. Karancskeszi község 

fejlesztését, a növekvő lakossági igények kielégítését hosszabb távon csak fokozatosan lehet 

megoldani, ami nagymértékben függ az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetétől. A vagyoni 

és pénzügyi helyzetet nagymértékben befolyásolhatja a központi szabályozás pozitív vagy negatív 

hatása. A jelen programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a Képviselő-

testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon 

megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami normatívák), 

hanem szükség van 

� a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve 

� új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű 

kihasználására 

� Karancskeszi község Önkormányzata Képviselő – testületének 123/2017 számú 

jegyzőkönyve a  TOP pályázatok a csapadék vízelvezetés megvalósulása, 

� fenntartható települési közlekedés fejlesztés keretében a kerékpárút építése. 

� Karancskeszi község Önkormányzata Képviselő – testületének 87/2017 számú 

jegyzőkönyve Százszorszép  óvoda felújításával kapcsolatos TOP pályázatok ( óvoda 

fejlesztése a foglakoztatás és életminőség javítása 
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Kiadások  
  
A költségvetési kiadások évről évre növekvő tételét képezik az Önkormányzat költségvetésének. A 

költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát növeli a 

kötelező munkabéremelés (minimálbér emelés, kötelező átsorolások stb.), 

- a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát csökkenti az 

átgondoltabb személyi juttatás gazdálkodás miatti megtakarítás, valamint a csökkenő 

munkáltatót érintő járulékfizetés, 

- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát növeli az infláció és a közterhek folyamatos 

emelkedése, csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.  

  
Bevételek  
  
A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul: 

A költségvetési bevételek közül 

- csökkentek az önkormányzatok működési bevételei,  

- az önkormányzatok költségvetési támogatása jogcímen kapott összegek stagnálnak, 

- új költségvetési forrás nyílt a helyi szociális juttatások fedezetére. 

 

A költségvetési bevételek szerkezetére jelentős hatást fog gyakorolni az, hogy a költségvetési 

támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati 

források bevonására lesz szükség. 

 
A Képviselő- testület által 2015. évben 2019-ig elfogadott gazdasági programjában alábbiakban 

megfogalmazott elképzelések segíthetik a községi fejlesztések megvalósítását:  

 

a.) A helyi iparral, illetve vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása csak nagyon 

korlátozottan lehetséges, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nagyon kisszámú ingatlan áll 

tulajdonában. Az ingatlanok megvásárlásával a bérbe adható helyek száma nőne, ez élénkítőleg 

hatna a munkahelyteremtésre és az iparűzési adóbevétel növelésére is.  

A vállalkozók támogatásával kapcsolatos fejlesztési elképzelések lehet az is, hogy Önkormányzat 

honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 

 

b.) A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség 

ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az 
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életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai 

emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. 

  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket 

teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, 

- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart 

fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók 

foglalkoztatásával, 

- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez 

a honlapján hirdetési lehetőséget biztosít, 

- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.  

  

Közfoglalkoztatás keretében pedig részt vesz a Kormány idén meghirdetett Közfoglalkozatási 

Programjában.   Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-6 hónap) 

közfoglalkoztatási pályázatokon vesz részt.  

  

c.) A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja 

kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az 

Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört 

illetően. 

  

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:- minden évben, a költségvetési 

koncepcióhoz kapcsolódva megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési 

lehetőségeket, 

- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az 

adórendelet módosításokról, 

- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely  

· a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,  

· nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként,  

  
Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy  

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges 
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adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről,  

- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok 

és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,  

- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok 

ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést, 

- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított 

adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a testület legalább évente 

tájékoztatást kapjon. 

  
Az adóztatásban dolgozó személyek anyagi érdekeltségének növelése érdekében a Képviselő-

testület évente áttekinti a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerére vonatkozó helyi szabályozás 

szükségességét (jutalmazás, teljesítményértékelést követő béremelés stb.)  

 

d.) Az infrastrukturális fejlesztések pozitív irányba befolyásolják a település fejlődését. Az 

infrastruktúra-fejlesztést gyakran más fejlesztésekkel elért eredmények kényszerítik ki, illetve a 

megvalósult infrastruktúra gyakran újabb fejlesztési igényeket indukál, illetve megnyitja a 

továbblépés lehetőségét. Az Önkormányzat ezért fontosnak tartja a közúthálózat, a csatornahálózat, 

a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve 

egyéb telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások biztosítását és folyamatos karbantartását. 

Prioritásként kezeli a Marakodi út teljes hosszában és Széchenyi út egyes részén megépülő járda 

kérdését, valamint a község belterületi útjai állapotának megóvását és szükséges karbantartását, 

felújítását.  

 

Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modern kor 

követelményeihez való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. Az informatika terén meg kell 

valósítani azt, hogy 

- az Önkormányzat olyan honlappal rendelkezzen, melyen az Önkormányzattal és 

intézményeivel kapcsolatos fontosabb tájékoztatás biztosítható, 

- az önkormányzati feladatellátásban közreműködő, az informatikai eszközök használatát is 

igénylő területeken az érintett személyek számítógép-kezelési képzése, ill. tovább képzése. 

 

e.) Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében 
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- - támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 

- - támogatja polgárőrség működtetését  

- - javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, 

- - felhívja a rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető 

körülményekre. 

 

f.) Köztisztaság és környezetvédelem, egészséges életmód terén az Önkormányzat feladatai 

folyamatosan előtérbe kerülnek. Ezen feladatok ellátása, a szolgáltatás színvonalának emelése 

alapvető lakossági érdek. A köztisztaság, környezetvédelem és az egészséges életmódra való 

szokatás azonban elképzelhetetlen a civil szervezetek és a lakosság tevékeny bevonása nélkül. Az 

Önkormányzat az alábbi feladatok ellátását tervezi ezeken a területeken:  

- továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról, 

- tájékoztatja a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról, 

- tervezi elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, 

- évente egy alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót, 

- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladékgyűjtők ürítéséről, 

- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek 

kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek, 

- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról, 

közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról és területének bővítéséről, 

- a Képviselő-testület, az Önkormányzati hivatal és az egészségügyi, szociális ellátást végző 

intézmények, személyek folyamatosan együttműködnek egymással az egészséges életmód 

feltételeinek javítása érdekében, 

- támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 

egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 

személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.  

- az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel 

kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 

  

g.) Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt jelentős pályázati források nyílnak 

meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati 

tevékenység. A sikeres pályázatok érdekében: 

- a pályázatok megírására fel kell készítenie saját dolgozóit, ehhez a szükséges 

szakértelemmel rendelkező személyt/személyeket kell elsősorban megkeresni és megbízni,  

-  pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben 
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- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba 

való illesztéséhez, 

- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket 

kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott 

pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő, 

- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának 

szükségességét.  

 

A fenti elképzelések megvalósításhoz az anyagi feltételek megteremtésén kívül közösségi 

összefogásra is szükség van, melynek kialakítása és folyamatos fenntartása a Képviselő- testület 

feladata.  

A csapadék víz elvezetésre kiírt pályázat projektje 2018.december 31-vel zárul. 

Folyamatos pályázatok: a kerékpárút, óvoda – konyha felújítása 

2017-ben támogatást nyert a régi polgármesteri hivatal felújítása 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testülete 2013. február 1-től Karancsaljai Közös 

Önkormányzati Hivatalt működtet Karancskeszi község Önkormányzat Képviselő – testületével, 

mely a két község önkormányzatának hatósági és igazgatási feladatait látja el, a községek 

működését alapozza meg. A karancskeszi Százszorszép Óvodát 2014. szeptember 1. napjától már 

önállóan működteti az Önkormányzat. Az általános iskola is társulási formában működött 2012. 

december 31-ig, de 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ váltotta fel a 

társulási működtetést. Az Önkormányzat tagja a Salgótarjáni és Térsége Önkormányzatai 

Társulásának is. A fogorvosi ellátást pedig a Karancslapujtő székhelyen lévő társulás keretében 

Karancsalja, Karancsberény és Karancslapujtő községekkel együtt működteti az önkormányzat. 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére olyan helyi kutatási adat, mely az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns lenne.  Adathiány mutatkozik a vonzáskörzetben megvalósuló fiatalok 

foglalkoztatását segítő, illetve a felnőtt-képző programok és az azokon részt vettek számának 

tekintetében. A legutóbbi népszámlálási adatok feldolgozottságának hiánya miatt nincs 

információnk a település lakásállományáról. 

A nők, idősek és fogyatékosok célcsoportra vonatkozóan is vannak adathiányos területek. A 

jövőben ezen hiányzó mutatók meghatározása fontos feladat lesz. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

Karancskeszi község a konvergencia régióban helyezkedik el. Településszerkezete elöregedő, sok a 

nyugdíjas; lakosainak nagy hányada regisztrált munkanélküli. Az alacsony jövedelműek 

bevételének nagy része közfoglalkoztatásból származó bérből, segélyekből, idénymunka díjazásából 

és a pénzbeli ellátásokból származik. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az 

alacsony iskolai végzettségűek és a romák, akik a település lakosságának kb. 20 %-át teszik ki. 

Lakásfenntartási támogatásban a község lakóinak kb. 8%-a részesül, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők száma és a közfoglalkoztatásban részt vevők aránya a település aktívkorú 

lakosságához képest 10,9%. A közüzemi díjtartozások növekvő tendenciát mutatnak, de az 

önkormányzat által biztosított lakhatást segítő támogatás igyekszik ezen díjtartozásokat 

csökkenteni. Összességében a településen élő lakosság nagy részének vagyoni és jövedelmi 

helyzete mondható stabilnak. Karancskeszi lakosságának kb. 15%-áról mondható el, hogy 

mélyszegénységben él. Ezen tényezők vonatkozásában az elmúlt években sem történt jelentős 

változás. 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

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

foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 

és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján 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 

Férfi                 

(TS 0803)

Nő

(TS 0804)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2012 661 602 1 263 176,25 26,7% 127,75 21,2% 304 24,1%

2013 675 602 1 277 155 23,0% 109 18,1% 264 20,7%

2014 670 600 1 270 142,25 21,2% 88 14,7% 230 18,1%

2015 659 589 1 248 117,5 17,8% 76,25 12,9% 194 15,5%

2016 652 600 1 252 99,25 15,2% 74,25 12,4% 174 13,9%

2017 679 597 1 276 71 10,5% 64,5 10,8% 136 10,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint

Év 

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

Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen
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Karancskesziben a nyilvántartott álláskeresők száma 2013. évben jelentős csökkenést mutatott és ez 

a tendencia az azt követő években is folytatódott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a munkaerő 

piacra sikerült visszatérniük, hanem azt, hogy a Kormány a közfoglalkoztatásra az eddigieknél 

nagyobb súly fektetett, az önkormányzatnak lehetősége volt számos programban minél több 

álláskeresőt foglalkoztatni. Ez azonban csak látszateredmény, hisz az álláskeresőket rövidtávon 

vonja be a foglakoztatásba és nem biztosít állandó kereseti lehetőséget számukra.  A 180 napnál 

régebben munkanélküliek száma és a pályakezdő munkanélküliek száma is ezáltal csökkenő 

tendenciát mutat. 

A községben magas az alacsony iskolai végzettségűek száma, akiket korábban a közeli ipari 

nagyváros, Salgótarján gyárai foglalkoztattak. Ezek bezárásának következtében a munkanélküliség 

rohamosan nőtt, és az érintetteknek végzettség hiányában minimális esélyük van az 

elhelyezkedésre. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

A községben az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma magas, még mindig 

probléma az alacsony iskolázottság. Bár az elmúlt időszakban zajlottak helyi felnőttképzési 

programok a munkaügyi központ támogatásával, az általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők aránya még mindig meghaladja mind a megyei jogú város átlagát, mind a megye többi 

városának átlagát, mind a községek, nagyközségek összesített átlagát, mind a kistérségek átlagát. 

Tehát a településen még mindig probléma. 
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Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 89,9% 75,6% 10,1% 24,4%

2011 96,4% 86,8% 3,6% 13,2%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában

 
 
 

 
 
 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 304 20,25 6,7% 146 48,0% 0,0%

2013 264 17 6,4% 127,5 48,3% 0,0%

2014 230 12,5 5,4% 112,5 48,9% 0,0%

2015 194 11,5 5,9% 93,25 48,1% 0,0%

2016 174 12,25 7,1% 82 47,3% 0,0%

2017 136 7 5,4% 61 45,0% 0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

Regisztrált 

munkanélküliek

/nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)
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c) közfoglalkoztatás 

 
A községben nagy a közfoglalkoztatás szerepe, magas a lakosság közfoglalkoztatásban való 

részvétele: a résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest 15 % 2015. évben . Míg 

a község lakossága csökken, a regisztrált munkanélküliek száma nő. Mivel az elsődleges 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésre ezeknek az embereknek kevés az esélye, ezért az 

önkormányzat már évek óta kiemelt hangsúlyt fektet a közfoglalkoztatás megszervezésére. 

Közfoglalkoztatáson belül a roma és nem roma lakosság aránya évek óta közel azonos tendenciát 

mutat. 

Azonban nem elégedhetünk meg a jelen állapottal, a cél, hogy minél többen a munkaerőpiacon 

találjanak munkahelyet. Sajnos, ez nem elsősorban az önkormányzaton múlik, hanem a 

lehetőségeket elsősorban az országos foglakoztatási elképzelések fogják meghatározni.  

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

év
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban résztvevő 
romák/cigányok száma

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest

2010 112 9% 35 37%

2011 120 9% 49 39%

2012 122 9% 53 41%

2013 138 12% 61 43%

2014 149 13% 87 46%

2015 163 15% 98 46%

2016 115 10,80% 87 46%

2017 117 11% 92 9%  
Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 

(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)  

 
Konkrét adatok hiányában továbbra is az feltételezhető, hogy a helyi vállalkozások és üzletek azért nem 

csökkentik a helyi munkanélküliek számát, mert többségében egyszemélyes v. kisvállalkozások, üzletek 

alakulnak, illetve nagyobb arányú a munkanélküliség növekedése, mint a munkahelyteremtő vállalkozások 

növekedése. 

A községtől a megyeszékhely 12 km távolságra található, a főváros pedig 130 km-re. Ezen centrumok 

munkahelyeinek elérése személygépkocsival és autóbusszal történhet, vasúti közlekedés csak átszállással 

oldható meg Budapest tekintetében. Ez akadályozó tényező lehet a távolabbi foglalkoztatás szempontjából. 

További probléma az autóbuszos közlekedésben a járatok számának drasztikus csökkentése. 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét az is csökkenti, hogy a nagyobb gyárak, üzemek a térséget nem 

találják vonzónak az idetelepüléshez. Az utóbbi években nagyobb munkahelyteremtő beruházás nem valósult 

meg a környéken, a fenti adatokban jelentős változás nem következett be. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük  

 
Jelenleg sem működik a településen olyan program, amely a fiatalok foglalkoztatását, munkaerő-

piaci elhelyezkedését segítené. Nagy probléma a fiatalok esetében, hogy az iskola elvégzését 

követően nem találnak munkát, munkanélküli ellátásra is csak az iskola befejezését követő 1 év 

múlva jogosultak. Még nagyobb problémaként figyelhető meg az a jelenség, hogy az iskolapadból 

kikerülő fiatalok azonnal a közfoglalkoztatásban szeretnének részt venni, meg sem próbálnak 

elhelyezkedni, vagy tovább tanulni. További nagy problémát jelent ezen a területen az is, hogy ha 

elhelyezkednek, azt külföldön teszik meg. A megyeszékhelyen, Salgótarjánban indított 

tanfolyamok iránt egyre csökken az érdeklődés, tekintettel arra, hogy ezek a tanfolyamok 

általában nem térítésmentesek, valamint nem nyújtanak olyan képesítést, mely a környéken 

keresett lenne. 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok)  

Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezet és szolgáltatás jelenleg a településen nem működik. 

2013-ban a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében a helyi közfoglalkoztatási program 

keretein belül 15 fő Háztáji növénytermesztési és tartósítási tanfolyamon vett részt. 2016. év 

tavaszán ismét indult ezen célcsoport számárak 15 fős képzés. 
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása  

Az önkormányzat nem rendelkezik sok saját intézménnyel (óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház, 

polgármesteri hivatal), ezekben a célcsoport tagjai iskolai végzettség hiányában nem 

foglalkoztathatók. Azonban ezen intézmények takarítását, karbantartását közfoglalkoztatottak 

segítségével valósítják meg, akiknek nagy része a romák és mélyszegények közül kerül ki.  

 
Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatottsága 
 
 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok

2008 9 7 

2009 9 7 

2010 11  9

2011 10  8

2012 12  10

2013 15 12

2014 14  12

2015 14 12

2016  12 10

2017  12 10  
 
Ezen a téren minimális változás történt. 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  

Karancskeszi Község Önkormányzata a foglalkoztatási viszonyok tekintetében is teljes mértékben 

elhatárolódik a diszkriminatív eljárásoktól. Mindenkor a szegregációmentességre, az egyenlő 

bánásmódra, az esélyegyenlőség és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés biztosítására 

törekszik. Nincs információ bármely, a foglalkoztatás területén elszenvedett faji, nemi, vallási vagy 

testi megkülönböztetésről.  

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. március 1-től 

életbe lépő változása új lehetőségeket nyitott – a munkanélküliséghez kapcsolódó - pénzbeli 

ellátások átformálására. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást 2013. évtől már a járási hivatal 

folyósítja változatlan – 22.800 Ft- összegben, az ellátottak száma évről évre jelentős mértékű. A 
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közfoglalkoztatás rendszerébe is csak az a személy kerülhet be, aki ezen ellátásra jogosulttá válik. 

Az aktív korúak ellátása 2015. márciustól a járási hivatal hatáskörébe került, ezért nincsenek 

naprakész adataink az ellátást igénybevevők számáról. Ez sokszor nehézséget is okoz a mindennapi 

munkában, mert a közfoglalkoztatás bonyolításához pontos információkra van szükségünk a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők állományáról, azonban ez – tekintettel az 

elváló hatáskörre – sokszor nem, vagy csak későn áll rendelkezésünkre. 

 Az önkormányzatnak viszont 2015. évtől lehetősége van saját hatáskörben szociális ellátásokat és 

juttatásokat megállapítani, melynek fedezetét az állam normatíva formájában biztosítja. Ezek az 

ellátások két nagyobb csoportra oszthatók: települési és rendkívüli települési támogatások. A 

támogatások biztosításával az önkormányzat segíteni szeretné többek között a lakhatást, a fűtési - , 

élelmiszer-, gyógyszerköltségek csökkentését, a, tanszertámogatást, a temetési támogatást és a  

nehéz helyzetbe került személyek támogatását rendkívüli települési támogatás formájában. 

2017-től a települési támogatásra a jogosultság feltételei nem változtak. A polgármester 

létfenntartási támogatást állapított meg annak a személynek, aki önhibáján kívül létfenntartási 

gondokkal küzd és a háztartásában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 100% (28.500.-ft-ot) egyszemélyes háztartás esetén a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 150%-át (42.750.-ft) nem haladja meg. 

 

2017.évben 35 kiskorú gyermeket nevelő család részesült létfenntartási támogatásban természetbeni 

ellátás formájában (élelmiszer vásárlására) esetenként 5.000.-ft értékben. 

2017.évben gyógyszer támogatásban 22 esetben részesült szociálisan rászoruló, gyermekes család. 

Hat család részesült a gyermek fekvőbeteg- gyógyintézeti ellátása miatt kórházi kezelési 

támogatásban, 8 esetben. 

2017.évben rendkívüli települési támogatás terhére az önkormányzat Karancskeszi településen 

bejelentett lakóhellyel rendelkező és a település óvodájába járó, illetve általános iskolájában tanuló 

gyermekek étkeztetési díjának kifizetését. 

Egy szülő 10.000.-ft összegű támogatásban részesült gyermekvédelmi szakellátásban lévő 

gyermekeivel történő kapcsolattartás céljából. 

Négy fogyatékkal élő kiskorú gyermek 4.000.-ft/fő egyszeri támogatásban részesült. 
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Év

15-64 év közötti állandó 

népesség száma

(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 1 263 2,5 0,2%

2013 1 277 3 0,2%

2014 1 270 5 0,4%

2015 1 248 6,5 0,5%

2016 1 252 9,25 0,7%

2017 1 276 11 0,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 

 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 304 9,75 3,2%

2013 264 8 3,0%

2014 230 12,75 5,5%

2015 194 13,75 7,1%

2016 174 9,75 5,6%

2017 136 8,75 6,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

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

lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő 

támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 
a) Bérlakás-állomány 
 

Az Önkormányzat jelenleg egy bérlakással rendelkezik, melyben laknak is, valamint két felújítított 

bérlakását falusi szálláshellyé alakította át. 

 
Ezen a téren változás nem történt.  

 
b) Szociális lakhatás 
 
Szociális lakásállománya nincs az önkormányzatnak. 

 
Ezen a téren változás nem történt.  

 
c) Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok  
 
Nincs a településen olyan nem lakáscélú ingatlan, melyet lakáscélra használnának. 
 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
d) Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Az elmúlt években az önkormányzat szociális bizottsága elé veszélyeztetett lakhatási helyzet 

problémája nem került, senkit sem érint a nem megfelelő lakhatás helyzete. 

Ezen a téren változás nem történt.  
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e) Lakhatást segítő támogatások  
 
Az 1993. évi III. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 2015. márciusi változása 

következtében a Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2015. (II. 25.) önkormányzati 

rendelete alapján, települési támogatás formájában nyújt lakhatást segítő támogatást az arra rászorulóknak. A 

támogatás mértéke a háztartásban egy főre jutó jövedelemhez igazodik és azt három lépcsőben: 5.000-4.000-

3.000 Ft összegben lehet igénybe venni. Ebben a hozzájárulásban részesülők száma évről-évre folyamatosan 

növekvő tendenciát mutat, melyhez az is hozzájárul, hogy a legalacsonyabb támogatási összeget viszonylag 

magas egy főre jutó jövedelemmel is lehet igényelni. A folyamatosan növekvő közüzemi tartozások 

mérsékléséhez nyújt segítséget a rászorulóknak ez a havonta nyújtott támogatás. 

Adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat nem folyósít, mivel ez településünk számára nem kötelező 

ellátási forma. 

Év

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési 

támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101)

2012 185

2013 179

2014 163

2015 159

2016 152

2017 147

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma

 
 

 
 

Forrás : Helyi adatgyűjtés 
 

f) Eladósodottság  

Helyi ismereteink alapján az is elmondható, hogy az eladósodottság nemcsak a közüzemi díjtartozásokból 

ered, hanem az egész országra jellemző magas hitelállomány törlesztésének nehézségeiből is. Ez a tendencia 

a lakosság nagy részét (nemcsak a mélyszegénységben élőket) érinti. 

Ezen a téren változás nem történt.  
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g) Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Ezen a téren változás nem történt.  

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 

jellemzői stb.) 

Ezen a téren változás nem történt.  

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya stb.) 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi ellátások közül az alábbiak biztosítottak: háziorvosi, fogorvosi alapellátás, 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek) és védőnői ellátás. Községünkben 

jelenleg a háziorvosi státuszi teendőket 2014.július 1-től egy közalkalmazott háziorvos látja el. 

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

szűrésekhez) való hozzáférés  

Ezen a téren változás nem történt.  

 
c) Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés   

Ezen a téren változás nem történt.  

 
d) Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az önkormányzat minden oktatási és nevelési intézményében biztosítja a közétkeztetést, saját 

főzőkonyhája igénybe vételével. Az élelmezésvezető az étlap tervezésénél ügyel az egészséges 
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táplálkozás alapkövetelményeire. Házias jellegű étrenddel próbálják biztosítani a szükséges 

tápanyagokat a megfelelő korosztályok számára, betartva a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Az 

olyan alapvető, tápláló és egészséges nyersanyagokat, mint a tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök 

próbálják minden nap beépíteni az étrendbe, hiszen sok gyermek ezt otthon nem kapja meg. 

Előtérbe helyezik a teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket, a fehérjében gazdag, szénhidrátban 

szegény alapanyagokat.  

Bevált gyakorlat, hogy a közmunkaprogramban foglalkoztatottak által a helyi „veteményesben” 

termelt vegyszermentes alapanyagokat használják fel a főzéskor. Az így megtakarított pénzösszeget 

a gyermekek iskolai kirándulásának, gyermeknapi programjának támogatására használja fel a 

vállalkozó. 

Az étkeztetés megfelel a HCCP rendszer előírásainak, ezt támasztják alá az eddigi ellenőrzések, 

melyek eddig hiányosságot nem állapítottak meg. 

 
e) Sportprogramokhoz való hozzáférés 

A sportprogramokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított a településen. Kettő sportpálya 

öltözővel áll a sportolni kívánó lakosok rendelkezésére, valamint a községi parkot is igénybe veszik 

különféle sporttevékenységekre. Célként jelöljük meg az új sportlétesítmények, elsősorban 

tornacsarnok építését, melyre építési engedélyes tervvel rendelkezik az önkormányzat.  

Sport Karancskeszi célja, hogy a sport tevékenységet a települése elindítsa, ösztönözzék az 

utánpótlás nevelést. 2017.január 10-én került sor a tagsági ülésre ahol aláírásra került a 

Zagyvapálfalvai ISE-vel a megállapodás. 

 

f) Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a Salgótarján és 

Térsége Önkormányzatainak Társulása keretein belül biztosított, melynek formái:család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás, családi napközi, családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti 

otthona. Kiszervezett formában (non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság által 

ellátott) működő szolgáltatás a logopédiai ellátás. Egyéb formában valósul meg a gyógypedagógiai 

tanácsadás és a korai fejlesztés. 

 

g) Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Ezen a téren változás nem történt.  
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h) Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) Közösségi élet színterei, fórumai 

2011- ben felújításra került a Művelődési Ház (IKSZT) két helyszínen: Karancskesziben és 

Marakodipusztán. A művelődési ház kihasználtsága Marakodipusztán a kedvezőbb, melynek okai a 

településrész kis létszámú és kedvező összetételéből adódnak. A helyi fiatal családokból álló 

 „ Csipet-csapat” változatos gyermek - és felnőtt programokat szervez: nőnap, gyereknap, Mikulás, 

Advent.  

A helyi nyugdíjasok is összetartó közösséget alkotnak, valamint a helyi egyházközösségnek is 

kiemelt szerepe van a településrész életében. Az önkormányzat is részt vesz ezen programok 

segítésében, valamint külön Pusztanapot és idősek napját szervez az itt élőknek. Karancskesziben is 

megtalálhatóak mindezen programok, viszont az itt élő közösség kevéssé aktív, a hátrányos 

helyzetű csoportok bevonása nagyon nehéz ezen programokba.  

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

Ezen a téren változás nem történt.  

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

Ezen a téren változás nem történt.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Ezen a téren változás nem történt.  

 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A HEP készítésekor, 2013. évben azonosított probléma jelenleg is aktuális. Emellett problémaként 

jelenik meg az a jelenség is, hogy a hátrányos helyzet a családokban „öröklődik „, az alacsony 

osztályszámú iskola elvégzését követően az iskolapadból kikerülő fiatalok a közfoglalkoztatásban 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők magas száma 

Általános iskolai végzettség elvégzése  

Családok több generációja dolgozik a 
közfoglalkoztatásban 

Alternatív foglalkoztatási forma keresése 

Hátrányos helyzet többgenerációs átöröklődése Szemléletformálás közösségi összefogás által 
 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 
 

év  
15 éves és idősebb lakosság száma 

összesen 

összesen nő férfi 

  fő fő fő 

2001 1684 878 806 

2011 1607 824 783 

2012 1609 826 783 

2013 1617 839 778 

2014 1613 826 787 

2015 1586 812 774 

2016 1586 812 774 

2017 1538 746 792 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Karancskesziben a 0-14 éves lakosok számára 2001. és 2015. között a folyamatos csökkenés a 

jellemző, számuk 14 év alatt 11 %-kal csökkent. A gyermekek aránya az állandó összlakossághoz 

viszonyítva 17 %, ami viszont megfelel az előző évi arányoknak. A településen a 2 csoportos 

óvodán kívül a 8 osztályos általános iskola is megtalálható. Az iskolának a karancskeszi 

gyermekeken kívül fogadnia kötelese a két szomszédos településről, Egyházas – és Mihálygergéről 

érkező gyerekeket is. Míg a községi óvodába jellemzően helyi lakos gyermekek járnak, addig az 

általános iskola helyzetéről elmondható, hogy azok a gyermekek maradnak helyben, akiket szüleik 

nem tudnak elvinni Salgótarjánba, vagy a közeli karancsaljai, karancslapujtői általános iskolába.  

 

Lakónépesség

(fő)
2001 339 1949

2008 339 1907

2009 343 1867

2010 342 1849

2011 336 1837

2012 313 1908

2013 309 1875

2014 299 1836

2015 303 1822

2016 272 1856

2017 272 1854

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő)

 
 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 
A védelembe vett 18 év alattiak száma is évről évre nő. Magas a községben a hátrányos és 

halmozottan hátrányos gyermekek száma, mely hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

megállapításának feltételei magukba foglalják a veszélyeztetti státuszt is. Bár az iskolai tanítási 
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rendszer változása, szigorodás: az egész napos iskola bevezetése és a hiányzások okán megvont 

ellátások elvonása a veszélyeztetett gyermekek helyzetén igyekszik javítani, ezek azonban csak 

akkor hozzák meg a kívánt eredményt, ha a veszélyeztetett gyermekek szülei is változtatnak 

gondolkodás- és életmódjukon.  A helyi ellátórendszerben részt vevők ismerik a veszélyeztetett, 

védelembe vett gyermekek problémáit, azokat a rendelkezésre álló eszközeikkel igyekeznek 

mérsékelni. Amennyiben van rá lehetőségük, különféle támogatásokkal szolgáltatásokkal és 

pályázati lehetőségek igénybe vételével segítik őket. Ez téren az a legfontosabb, bár utópisztikusnak 

tűnő cél, hogy a gyermekek veszélyeztetetté válását preventív programokkal, köznevelési, 

egészségügyi, közművelődési, sport és szociális intézményhálózaton keresztül megakadályozzuk. 

Ehhez elengedhetetlen a helyi intézmények szoros együttműködése és az önállóan tenni akarás is. 

Fontos a településen működő civil szervezetek bevonása is. A gyermekszegénység csökkentése 

átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel azonban nemcsak helyi, hanem országos 

szinten is. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a 

szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra 

épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az 

esélyek javításában. 

 

 

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2012 16 28

2013 18 34

2014 14 30

2015 18 38

2016 34 84

2017 41 87

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma  

 

év

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos gyermekek száma

Rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek 

száma

2008 244 n.a 1

2009 260 n.a 2

2010 283 n.a 2

2011 281 n.a 10

2012 269 n.a 15 

2013 266 12 18 

2014  246 10 0 

2015  252 10 0

2016 212 10 0

2017 180 8 0  
Forrás : Helyi adatgyűjtés 
 
A településen magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.  Ennek oka 

lehet, hogy nagy a munkanélküliség a környéken, sok a csonka család, a szülők iskolai végzettsége 

alacsony, sok esetben a 8 osztályt sem éri el, rossz a családok életminősége. A juttatást a szülőknek 

évről évre ugyanúgy kérelmezni kell, ahogy a hátrányos és halmozottan hátrányos státuszt is. 

Problémaként jelenik meg azonban a településen ezzel kapcsolatban az a tény, hogy a szülők szinte 

„alanyi” jogon számítanak ezen kedvezményre és a hozzá kacsolódó egyéb juttatásokra, nem 

törekednek az okot adó hátrányos körülményeken változtatni. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya  

Karancskesziben minden arra jogosult részesül a törvény által biztosított kedvezményekben.  Az 

óvodáztatási támogatás 2015. novemberében megszűnt. Aki rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, annak ingyenes tankönyvellátás és étkezezés jár. A RGYK-t kapóknak 
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évi két alkalommal 6.000.-Ft- 6.500.-Ft értékű Erzsébet utalványt nyújt az önkormányzat 

gyermekenként- A nappali tagozatos, államilag finanszírozott felsőfokú oktatási intézményben 

tanulókat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében részesíti 

támogatásban, valamint települési támogatás formájában minden év szeptember – októberében 

egyösszegű támogatást igényelhetnek a helyi lakos tanulók általános iskolától a felsőfokú 

tanulmányokig. Jelenleg 14 fő jogosult a támogatásra A támogatásra folyósított összeg: 700.000.-Ft 

volt 10 hónap időtartamra. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya  

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért 

nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés, melyet az 

óvodás és általános iskolás gyermekek vehetnek igénybe.  A Kormány ez évtől kezdve törekszik a 

rászoruló gyermekek egész évben történő folyamatos egyszeri meleg étkeztetésének biztosítására, 

hisz az eddigi nyári szünidei étkeztetést kiterjesztette az összes szünidőre, valamint már 6 hónapos 

kortól igényelhető ez a juttatás. 

Kiemelt állami célkitűzés hogy hazánkban egy gyermek se éhezzen. 

A gyermekétkeztetést biztosítása a települési önkormányzat feladata. Nagy figyelmet fordítunk a 

megfelelő összetételű, változatos táplálék biztosítására a korcsoportok élettani igényeinek megfelelő 

mennyiségben és minőségben. 

A Gyvt.21/B §-ának rendelkezései szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 

biztosítani:   

a bölcsödében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára ha: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

- egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

járulékokkal csökkentett összegének 130%-át, 

- nevelésbe vették, 
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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

2011 44 124 30

2012 44 123  4 - 134

2013  42  125 4 129 20 119

2014  38  108 6 133  26 122

2015  35  115 4 131  12 120

2016  47  111 13  -  - -

2017  41  96  11 130  -  

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya  

Nem él a településen olyan gyermek, akinek nincs magyar állampolgársága. 

 
Ezen a téren változás nem történt.  

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen szegregátum nem található. 
 

Ezen a téren változás nem történt.  

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

ellátott, betöltetlen státuszok). 

Karancskesziben heti több alkalommal vehető igénybe a tanácsadás. A családok otthonukban 

történő látogatása az érvényben lévő jogszabályokkal összhangban történik. 

Helyben biztosítják az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 

4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek 

és családja életviteléhez szükséges segítségnyújtást és tanácsadást együttműködve a háziorvossal és 

szükség esetén más illetékes szakemberekkel. 
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5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

év
védőnők 
száma

0-3 év közötti gyermekek 
száma

átlagos gyermekszám 
védőnőnként

2008 1 82 82

2009 1 89 89

2010 1 84 84

2011 1 84 84

2012 1 84 84

2013 1 79 79

2014 1 76 76

2015 1 76 76

2016 1 69 69

2017 1 66 66  
                                     Forrás : Helyi adatgyűjtés 
 
A védőnő által ellátott gyermekek száma évről-évre csökkenő számot mutat, ez egyenesen 

arányosan a születések számával. A tanácsadás és a rendszeres védőnői látogatás segíti a 

veszélyeztetett státuszú családokban a gyermekek védelmét, hisz a védőnő szűrői szerepet is ellát és 

jelzéssel tud élni az illetékes szervek felé, amennyiben problémát észlel.  

 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Községünkben a korábbi betöltetlen a háziorvosi státuszt 2014-ben közalkalmazott háziorvos 

alkalmazásával töltötte be. A háziorvos a rendelő melletti szolgálati lakásban, helyben él.  A 

községben működő háziorvosi rendelő napi rendelési idejében a gyermekek ellátása is biztosított. A  

háziorvosi rendelőben vegyes rendelés zajlik, nincs külön gyermekrendelés 

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 

év
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma

Háziorvos által ellátott 
személyek száma

2008 1 13723

2009 1 15158

2010 1 11422

2011 1 12999

2012 1 12679 

2013 1  11636

2014  1 12947 

2015 1 14917

2016 1 16004

2017 1 15447  
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Ezen a téren változás nem történt. 

 
d) Gyermekjóléti alapellátás 

A gyermekjóléti alapellátás biztosításaként Karancskesziben gyermekjóléti szolgálat működik, 

amely kiterjed a településen élő valamennyi gyermekre. A tevékenységet a gyermekjóléti szolgálat 

családgondozója látja el. Az ellátást a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 

biztosítja az önkormányzat. Heti négy napon végzi helyben a tevékenységet, probléma esetén a 

szolgálati telefonján keresztül bármikor elérhető. 

Feladatai közé tartozik a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek 

veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettségének megszüntetése. 

Javaslatot tesz a gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására. Súlyos esetekben ellátja a 

védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatokat, segédkezik a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezésének elősegítésében, illetve utógondozásában. 

2016-ban 84 gyermek alapellátás, 34 gyermek hatósági intézkedés végett  került gondozásba 

2017-ben 87 gyermek alapellátás, 41 gyermek hatósági intézkedés végett került gondozásba 

2017-től a családsegítő két alkalommal tartott előadást „ szülők akadémiája” címen: 

· Óvodába- iskolába járás fontossága, tankötelezettség. 

· Alapvető pénzügyi ismeretek – családi kassza kezelése, kiadások tervezése-pénzbeosztás,  

adósságcsapda, adósság elkerülése,rendezése.  

Célunk a szülők ismereteinek bővítése. Az előadás sorozat a 2018-as évben is folytatódik. 

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2017.november 1-től Karancskesziben is biztosítja 

„Esély a gyermekeinknek” EFOP pályázat keretében a hátrányos helyzetű gyermekeknek az óvodában és az 

iskolában a logopédiai, pszichológiai, és fejlesztő pedagógus által nyújtott szolgáltatást. A pályázat 5 éven 

keresztül a járás területén a hiányzó szociális, pedagógia célú tanulást elősegítő, egészségmegőrző szűrés 

helyi szükségletekre épülő, hazai forrásokból megvalósuló tevékenységet.  

 

e) Gyermekvédelem 
 
A gyermekvédelem megfelelő működésének legfontosabb alapfeltétele a jelzőrendszer hatékony és 

gyors működése. A jelzőrendszer tagjai: a védőnő, a háziorvos, az óvoda és az iskola, a rendőrség, a 

jegyző, és a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője; tehát mindazok, akik a gyermekekkel 

és a családokkal kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek, és észlelhetik az esetleges problémákat. 

Elmondható, hogy ez a jelzőrendszer településünkön jól és olajozottan működik, szereplői már 

hosszú ideje végzik a tevékenységüket, ha problémát észlelnek, azonnal jelzik a családsegítőnek, 
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aki megteszi a szükséges intézkedést vagy az alapellátás, vagy amennyiben ez már nem bizonyul 

elegendőnek, a szakellátás igénybevételével. 

2016. január 1-jétől a gyermekvédelem és csalángondozás feladatait 1 fő családsegítő végzi a 

településen.  

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
Ezen a téren változás nem történt. 

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

A helyi óvoda széleskörű programstruktúrával rendelkezik. Minden évben megünneplik a Március 

15.-ét, az Anyák napját, a Gyermeknapot, a Mikulást, a Karácsonyt, a Farsangot, a Szüretet, a 

Húsvétot, Májusfát állítanak, megrendezik a Nagycsoportosok búcsúnapját. Tanulmányi 

kirándulások, séták, színházlátogatás szervezése és hasonló programok pótolják az esetlegesen a 

szülői házból eredő hiányokat. 

2017-es évben a szülőértekezletekre meghívták a: 

- háziorvost aki a betegségek megelőzéséről és a higiénés problémákról  

- logopédust aki a gyermekek beszédkészségének, a hangzók fejlesztésében tartott 

előadást. 

Kiemelt szerepet szán a hagyományőrzésre, a közösségfejlesztésre, az ismeretek átadására. 

 Az általános iskolás gyermekek is minden évben megemlékeznek a nemzeti, iskolai, családi és 

közösségi ünnepekről, világnapokról (Október 23., Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., 

Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás, Tanévzáró, Augusztus 20., Idősek napja, Föld világnapja). Az 

egészséges életmód jegyében hagyományosan megrendezik az Október 23-i emlékfutást, az év végi 

közös iskolai kirándulást, mind a hasznos, élményekben gazdag gyermekkor lehetőségét biztosítják 

kiemelten a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekeknek. 

A Községi Könyvtár is lehetőséget biztosít a szabadidő kulturált eltöltéséhez.  

A kultúrház 2017-ben az alábbi rendezvényeknek, gyűléseknek biztosított helyszínt: 

civil szervezetek ülése, baba-mama klub,falugazdász, óvodai-iskolai rendezvények,polgárőrök 

gyűlése,méhész klub,gyermeknapi rendezvények,lakossági fórum,véradás, roma gyűlés,bányász 

megemlékezés stb. 

Ezeken a lehetőségeken kívül viszont nincs lehetőség a szünidő felügyelt és kulturált eltöltéséhez. 

Különösen a nyári szünetekben figyelhető meg, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekei 

„bandába” verődnek. Problémát okoz településszinten ezen gyermekek agresszív és kártékony 

viselkedése is. Sajnos a községben egyre több alkalommal tűnnek fel a különböző kábítószerek, 

amik fogyasztói között az e csoportba tartozó gyermekek is megtalálhatók.  
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h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 
Ezen a téren változás nem történt. 

 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei 

A szolgáltatások nyújtásakor semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem jellemző, erre vonatkozó 

észrevétel sem érkezett. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

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

keretein belül 

 
Ezen a téren változás nem történt. 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

ellátása 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító TKVSZRB szakértői véleményében foglaltak szerint – a korai 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 

keretében szervezik meg a település nevelési, oktatási intézményei. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által 

önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik. A nyilatkozat alapján a gyermekek a törvényi 

előírásoknak megfelelő ellátásban és kedvezményben részesülnek. A szakértői bizottság által 

bevizsgált fogyatékos gyermekek fejlesztése az óvodában integráltan gyógypedagógus, logopédus 

közreműködésével történik, ahol a gyerekek fejlődéséről, állapotáról fejlesztési naplót vezetnek. Az 

iskolában az SNI-ű tanulók fejlesztése, esélyegyenlőségük biztosítása a pedagógusok mellett 1 fő 

gyógypedagógus és 1 fő fejlesztő pedagógus közreműködésével valósul meg. A gyerekek oktatása 

integráltan történik, fejlesztésük, rehabilitációjuk a törvényi előírásoknak megfelelő óraszámban 

zajlik. 
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Az iskolában egyre több a pszichés, magatartászavarral küzdő gyermek, közülük sokan szorulnak 

szakorvosi segítségre. Igény lenne a napi problémák megoldásának megsegítésére egy 

iskolapszichológus státusz létrehozása. Az állományról elmondható, hogy az óvodapedagógusok, 

pedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt, innovációs készségük 

kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni differenciálás terén.  

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

mutatkozó eltérések 

Karancskesziben egy oktatási intézmény működik – Platthy József Általános Iskola. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A településen egy általános iskola működik, amely fogadja a más településekről bejáró tanulókat is.  

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A HEP készítésekor, 2013. évben azonosított probléma ma is aktuális, bár nem a legnagyobb 

horderejű. Törekedni kell arra, hogy csökkenjen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek száma, csökkenjen a veszélyeztetettségük.  

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekek szünidei elfoglaltságának hiánya Szünidei foglalkozás szervezése 

Magas a községben a hátrányos helyzetű és a 
halmozottan hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett gyermekek száma 

Szülők ösztönzése körülményeinek 
(iskolázottság, munkába állás, 
lakáskörülmények) javítására, ehhez a helyi 
intézmények szakembereinek bevonása 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

Karancskeszi összlakosságának 51 %-a nő 2016.évben. Ez az arány minden korosztálynál hasonló, 

kivéve a 65 év felettieket, ahol az összlakosság 48,3 %-át teszik ki a nők. A női lakosok legnagyobb 

része a 18-59 éves korosztályhoz tartozik. Legkevesebben a  0-2 évesek és a 15-17 évesek vannak. 

 

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a 

változó képzettségi követelmények, valamit egészségi állapotuk miatt, a pályakezdők a 

képzetlenség és szakmai tapasztalat hiánya miatt, a GYES-ről, GYED-ről visszatérők a munkából 

való kiesés, illetve a potenciális diszkrimináció miatt és a gyermeküket egyedülállóként nevelők 

anyagi és egyéb nevelési problémák miatt. 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 661 602 485 474 176 128

2013 675 602 520 493 155 109

2014 670 600 528 512 142 88

2015 659 589 542 513 118 76

2016 652 600 553 526 99 74

2017 679 597 608 533 71 65

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
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A munkanélküliek közül mindig a férfiak aránya a nagyobb. A munkanélküli nők munkavállalási 

korúak számához viszonyított aránya a férfiakéhoz hasonlóan minimális változást mutat. 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. 

Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A közfoglalkoztatáson belül zajló 2013. évben kifejezetten ez célcsoportnak indított tanfolyamon: 

Háztáji növénytermesztő és tartósító tanfolyamon leginkább nők vesznek részt. Jelenleg a 

közfoglalkoztatás mezőgazdasági programja is a női munkaerőre épül (növénytermesztés, helyi 

konyha számára történő feldolgozás). A közintézményekben is nagyon magas a női 

foglalkoztatottak aránya. Megállapítható, hogy a nők célcsoportjának tagjai nincsenek kizárva a 

helyi foglalkoztatási és képzési programokból, a hozzáférés számukra ugyanúgy biztosított, mint a 

férfiak számára. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

A munkanélküli nők között az alacsony iskolai végzettségűek aránya a legnagyobb. Az alacsony 

iskolai végzettségűek jövedelmüket idénymunkák vállalásával egészítik ki. 

A salgótarjáni ipari parkban találhatók olyan üzemek, melyek nőket is tudnak foglalkoztatni, de a 

beutazás mind időben, mind anyagi okokból problémát okoz a célcsoport számára. 

 
Ezen a téren változás nem történt. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Karancskeszi Község Önkormányzata, mint munkáltató a foglalkoztatás területén maximálisan 

alkalmazza az egyenlő munkáért egyenlő bérezés elvét. Minden diszkriminatív tevékenységtől 

elhatárolódik. 

 
Ezen a téren változás nem történt. 

 

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.) 

Bölcsőde, családi napközi nem működik a településen. A megyeszékhely településen, 

Salgótarjánban 2 bölcsőde is várja a gyermekeket. A jogszabályi környezet változása következtében 

már 2,5 éves kortól lehet kérni az óvodai nevelésbe vételt, ami szintén segítséget nyújt a 

munkaerőpiacra visszatérő anyák számára. Az általános iskola alsó tagozatai részére pedig kötelező 

a 16.00 óráig tartó tanítás. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anyákra és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban megkezdik, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében.  

Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor, 

szintén a védőnő által. 

A településen a védőnői ellátás keretében kiemelten foglalkoznak a nővédelmi tanácsadással, a 

méhnyak-szűréssel nőgyógyász szakorvossal együttműködve. A nőket mammográfiára irányítják, 

illetve otthoni emlőszűrésre tanítják. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

Nincs információnk arra vonatkozóan, hogy a családon belüli erőszaki problémája a településen élő 

családok életében jelen van-e. Ha elő is fordul, az rendszerint nem kerül nyilvánosságra, mivel a 

családtagok, a bántalmazás szenvedő alanyai szégyellik bevallani, vagy külső segítséget kérni, ezért 
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nem is teregetik ki a külvilág felé a család működési zavarait. Inkább elszenvedik, tűrik partnerük, 

szüleik folyamatos megalázását, zaklatását, mely sokszor akár a tettlegességig is fajul. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

otthona) 

Olyan helyi szolgáltatás, melyet krízishelyzetben lehetne igénybe venni, a településen nincs. 

Legközelebb Etesen a Családok Átmeneti Otthona vagy Salgótarjánban a Magyar Vöröskereszt 

által üzemeltetett „Menedék” Családok Átmeneti Otthona vehető igénybe indokolt probléma esetén, 

sajnos a férőhelyek mindkét helyen korlátozottak. 

Az átmeneti otthonok ideiglenes megoldást jelentenek, de sajnos az tapasztalható, hogy ez az ellátás 

életformává válik: a családok nem kerülnek ki a rendszerből, csak másik otthon lakói lesznek. 

Elsődleges cél, hogy a gyermek nevelése lehetőség szerint családon belül történjen. Probléma 

esetén erre az anyaotthonokban (ahol anya és gyermek együtt lehet), illetve szülői felügyelet mellett 

Zabaron a Gyermekek Átmeneti Otthonában is van lehetőség. 

A szülői felügyeleti jog korlátozására, a családból való kiemelésre csak nagyon súlyos esetben kerül 

sor (pl. családi/párkapcsolati konfliktus, lakhatási probléma). Ekkor kerülhet a gyermek a 

salgótarjáni Fészek Befogadó Gyermekotthonba. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi közintézményekben alkalmazott nők száma magas. Az óvodában és a Polgármesteri 

Hivatalban szinte csak nőket foglalkoztatnak, az általános iskola dolgozóinak nagy része szintén 

nők közül kerül ki. A nők társadalmi szerepvállalásának erősödésére utal, hogy növekszik a helyi 

Képviselő-testületben is a nők aránya: jelenleg az 7 főből 3 nő (42%), korábban ez 40% volt. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A nők legtöbb problémája a gyermekneveléshez kapcsolódik. Hátrányos helyzetben vannak a 

gyermeküket egyedül nevelők, a sokgyermekesek, a kisgyermekesek, a GYES-ről/GYED-ről 

visszatérők.  
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További nőket érintő probléma az alacsony iskolázottság és az ebből adódó munkaerőpiacon való 

elhelyezkedési nehézség. Sokszor ez a probléma a korai szülésekből adódik. Ezen speciális képzési 

programok, felvilágosító előadások megszervezésével lehet segíteni. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A HEP készítésekor, 2013. évben azonosított probléma nem változott. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A nők kiesése a munkaerőpiacról Tanfolyam keretein belüli felkészítés a nők 

munkaerőpiacra való visszakerülés érdekében 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

trendek stb.) 
 
A népesség összetételében lezajló demográfiai változások, a 60 éven felüli populáció 

számarányának növekedése nemcsak Magyarországon, az Európai Unió országaiban is szembetűnő. 

Karancskesziben 2011-ben a 65 év fölötti lakosok száma a település összlakosságának 17,5 %-át 

tette ki, 321-en voltak. Közülük 220 volt a nő (69%) és 101 fő (31%) a férfi. 

A statisztikai adatok elöregedő népességszerkezetre utalnak. Bár 2008-tól 2011-ig megállt az 

elöregedés üteme, 2012-től újra a 65 év feletti korosztály került túlsúlyba. Ez az elöregedő 

tendencia – tekintve az elmúlt 3 évet-  a jövőben sem fog változni, ezért ez a célcsoport az 

esélyegyenlőség szempontjából kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. 

 
 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 334 0 0% 

2009 336 0 0% 

2010 330 0 0% 

2011 321 0 0% 

2012 321  0  0% 

2013  323  0 0% 

2014  336  0 0% 

2015  316  0 0% 

2016 319  0 - 

2017 263 0 - 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Helyi adatgyűjtés 
 
Az időskorúak demográfiai helyzetében bekövetkezett két legszembetűnőbb változás az idősek 

elmagányosodása és a 70 éven felüli korosztály számarányának növekedése. Egyre több idős ember 

(főleg nő) él magányosan vagy időskorú társával. 

A településen élő időskorú népesség jövedelmi helyzetéről nincsenek adataink. Az időskorúak 

járadékában 2012. évben 2 fő részesül, aktuálisadat nem áll rendelkezésünkre. A nyugdíjban 

részesülők száma az utóbbi években közel azonos volt, közülük sok a kisnyugdíjas, akik kevés 

jövedelemből kénytelenek megélni. Sok idős támogatja a fiatalabb korosztályt, besegít 

munkanélküli gyermekeinek, vagy részt vállal a gyermekek taníttatásában is. Az időskorúak 
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kiadásainak zömét az élelmiszerek, a lakásfenntartás és az egészségügyi ellátás (gyógyszerköltség) 

költségei teszik ki. A növekvő kiadásokat a tartós fogyasztási cikkek, üdülési kiadások, ruházkodás 

költségei terhére csoportosítják át, ezekre minimális összeget, vagy semmit sem költenek. 

 

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 219 328 547

2013 206 324 530

2014 196 304 500

2015 186 298 484

2016 187 295 482

2017 0

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

 
 

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Fő Fő %

2012 304 43 14%

2013 264 44 17%

2014 230 45 20%

2015 194 42 22%

2016 174 39 22%

2017 136 19 14%

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
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Karancskesziben igen magas a munkanélküliség. Sajnos az aktív korúak is nagyon nehezen tudnak 

elhelyezkedni. Közcélú munkavégzés keretében foglalkoztatja az önkormányzat az 55 év feletti 

korosztályt. Többnyire kisegítő munkákat végeznek. Az idősebb, 65 év feletti korosztály 

foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

A magas munkanélküliség miatt a nyugdíjasok foglalkoztatására a közintézményekben nincs 

lehetőség.  

 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az egész országra jellemző, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-

piaci diszkriminációnak: nehezebben helyezkedik el, a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

A statisztikai adatokból kiderül, hogy ez a tendencia érvényesül Karancskesziben is. A 

nyilvántartott álláskeresők közül az 55 év felettiek aránya jelentősen ingadozik, vélhetően a 

közmunkaprogram hatására. A jövőben fontos erre a problémára is intézkedést tervezni. A 65 év 

felettiek esetén ez a probléma nem jelentkezik, mert egészségi állapotuk miatt már nem alkalmasak 

a munkaerőpiacon való aktív részvételre. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

304 267 230 194 174 120

Fő 6,75 6 7,75 8,75 9,75 4,75

% 2,2% 2,2% 3,4% 4,5% 5,6% 4,0%

Fő 38,5 28,25 25 21,25 21,25 14,5

% 12,7% 10,6% 10,9% 11,0% 12,2% 12,1%

Fő 29,75 24,25 19,25 16,75 13,25 8

% 9,8% 9,1% 8,4% 8,6% 7,6% 6,7%

Fő 41,75 32,75 28,5 20 18,5 11

% 13,7% 12,3% 12,4% 10,3% 10,7% 9,2%

Fő 32,5 31,5 28 20,25 18 15,75

% 10,7% 11,8% 12,2% 10,5% 10,4% 13,2%

Fő 28,25 23,5 19,25 15,75 13,75 12

% 9,3% 8,8% 8,4% 8,1% 7,9% 10,0%

Fő 43,5 39 30,25 25 22,25 9,5

% 14,3% 14,6% 13,1% 12,9% 12,8% 7,9%

Fő 40 37,75 27 23,5 17,25 14,75

% 13,2% 14,1% 11,7% 12,1% 9,9% 12,3%

Fő 40,75 37,25 32,25 25,5 24,75 12,5

% 13,4% 14,0% 14,0% 13,2% 14,3% 10,5%

Fő 2,25 6,75 13 17 14,75 16,75

% 0,7% 2,5% 5,6% 8,8% 8,5% 14,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A község lakói számára biztosított az egészségügyi alap-és szakellátás igénybevétele. Az ápolónő 

az időskorúak és a gondozásra szorultak ellátásában közreműködik. Az ügyeleti ellátás megoldott. 

A fogászati rendelés Karancslapujtő településen érhető el. A szakorvosi ellátást a salgótarjáni Szent 

Lázár Kórház biztosítja. Az életkori sajátosságokból adódó betegségek, mozgáskorlátozottságok 

miatt az idős korosztály számára az ellátás a háziorvosi rendelőben, valamint a beteg otthonában is 

történhet. 

A község idősekkel kapcsolatos szociális feladatainak ellátását társulási formában, a Salgótarján és 

Térségei Önkormányzatainak Társulása keretében végzi. Az időskorúak szociális étkeztetést, házi 

segítségnyújtást.  A szociális étkeztetésre való jogosultságot települési támogatás formájában, a 

polgármester állapítja meg átruházott hatáskörben. Az ebéd házhoz szállításáról az önkormányzat a 

2015.évben indított tanyagondnoki szolgálat útján gondoskodik. Szociális étkezést átlagosan 53 fő 

vesz igénybe ez évben. 

 

A házi segítségnyújtás terén 2014. évben megkezdődött az átalakítás, mely során az ellátotti kört 

felülvizsgálták és a jogosultak körét szűkítették.   A módosítások tovább folytatódtak, a szaktárca 

szerint annak érdekében, hogy a házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján 

célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami szerepvállalás erősödjön a nagyobb 

ellátási szükséglettel rendelkező személyek irányában, annak szem előtt tartásával, hogy a 
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szolgáltatásnyújtás biztosítása mellett minél tovább az otthonukban maradhassanak a segítségre 

szoruló személyek.  

Fentiek érdekében – 2016. január 1-jei hatálybalépéssel – a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül 

két tevékenységi kör került kialakításra: 

A szociális segítés, amelyhez az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló tevékenységek tartoznak, 

és a személyi gondozás, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási 

tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő 

szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában. 

Jelenleg a településen a házi segítségnyújtást 2016-ban 30 fő, 2017-ben 26 fő szociális segítésre 

szoruló igényelte. A rászorultakat 4 fő szakképzett gondozónő látja el. Problémát jelentett a 

szolgáltatás árának megemelése, mely emelés ellenértékét az önkormányzat szociális normatívája 

terhére átvállalta. Az önkormányzatnak a jövőben is gondoskodnia kell ezen személyek ellátásáról, 

ezért a szolgáltató rendszer átalakítását meg kell oldania.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat a településen több helyszínen is biztosítja a kulturális és közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A Művelődési Ház ad otthont a civil szervezetek 

rendezvényeinek, önkormányzati rendezvényeknek, itt található a könyvtár is.  

A sport-kedvelők igényeit kívánja kielégíteni a helyi Sport Egyesület, ahol az idősebb korosztály 

hétvégenként szurkolóként vehet részt. 

A helyi asszonykórus (Őszirózsa), melynek tagjai többségében nyugdíjasok, őrzi a község 

hagyományait és népviseletét, aktívan részt vállalnak rendezvényeink lebonyolításában a jeles 

ünnepek, falunap, idősek napja, szüreti felvonulás rendezvények alkalmával. 

Az idős korosztály aktívan részt vesz a település életében, heti rendszerességgel vannak különböző 

összejöveteleik, civil szervezetek munkájában tevékenykednek. Különösen aktívak 

Marakodipusztán, ahol a kultúrházban horgoló klubot hoztak létre.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

Ezen a téren változás nem történt. 
 

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

Az idős korúak aktív közösségi életet élnek a településen. Közülük sokan tagjai helyi civil 

szervezeteknek, alapítványoknak. Rengeteg programban részt vesznek, sok rendezvény konkrétan 

ezt a célcsoportot célozza meg pl. egészségügyi, egészségmegőrző előadások, bemutatók, Idősek 

napja, nyugdíjas-találkozók stb. 
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Templomba a célcsoport tagjainak nagy része rendszeresen jár, és a sportrendezvényeket –

leginkább a labdarúgó mérkőzéseket- is szívesen látogatják a korosztály elsősorban férfi tagjai. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A HEP készítésekor, 2013. évben azonosított probléma ma is aktuális. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek ellen elkövetett csalások, 
visszaélések 

A lakosság a helyi Polgárőr Egyesülettel 
közreműködve fokozott figyelmet fordítson a 

községben megjelenő alkalmi árusokra. 
A házi segítségnyújtást igénybe vevők 

ellátásának jövőbeni biztosítása 
Önkormányzat önálló feladatátvállalása a 

kistérségi szociális ellátások terén 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

Karancskesziben a fogyatékkal élők pontos aránya adatok hiányában nem ismert, a helyi 

tapasztalatok alapján megállapítható, hogy összességében a település lakosságának kb. 0,04%-át 

teszik ki. Valamennyien támogató, szeretetteljes családi környezetben élnek, ahol megfelelő 

gondozásuk, ellátásuk a családtagok által biztosított, mivel önálló életvitelre többségük nem képes. 

Külső személy segítségét ritkán igénylik, igyekeznek ezt családon belül megoldani. 

 

Év

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301)

Összesen

2012 38 26 64

2013 33 27 60

2014 31 26 57

2015 29 27 56

2016 25 27 52

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

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

közfoglalkoztatás) 

 
Ezen a téren változás nem történt. 
 

b) Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A település intézményei akadálymentesítettek, hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 

területén nincs.  

 
c) Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató szociális alapszolgáltatásokat a 

Salgótarjáni és Térsége Önkormányzatainak Társulása keretében biztosítja. Ez elsődlegesen a házi 

szociális gondozást, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást jelenti. A szociális étkeztetés 

az önkormányzati főzőkonyha által biztosított, melyet a fogyatékkal élők is igénybe vehetnek. Az 

érintettek részére házhoz szállítják az ebédet a tanyagondnok segítségével. Nagyobb hangsúlyt kell 

azonban a jövőben fordítani a fogyatékos személyek helyi közéletbe való bevonására –amennyiben 

ezt állapotuk lehetővé teszi, hisz a községi rendezvényeket ezek a személyek ritkán látogatják meg.  

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Karancskeszi Község Önkormányzata fogyatékkal élőknek fogyatékosságuk okán járna települési 

támogatás formájában egyszeri, külön támogatást folyósít és a téli hónapokban egy alkalommal 

Tűzifa támogatást nyújt. További támogatásként jelentkezhet a lakhatást segítő támogatás, 

gyógyszertámogatás vagy a közgyógyellátásra való jogosultság is. A célcsoport számára az egyéb 

jogszabályok alapján nyújtott ellátásokat más hatóság állapítja meg. Így a településen élő 

fogyatékkal élők részesülnek fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, közlekedési 

kedvezményben, személygépkocsi szerzési kedvezményben, rendelkeznek parkolási igazolvánnyal. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A helyi művelődési ház külső akadálymentesítése a közelmúltban valósult meg pályázati forrásból, 

így a kulturális programokhoz történő hozzáférés biztosított a fogyatékkal élők számára is.  

A sportprogramokhoz szintén biztosított a hozzáférés, mivel a helyszín könnyen megközelíthető, 

nem igényel külön akadálymentesítést. 

A község honlapja is hozzájárul, hogy a fogyatékkal élő személyek is egyenlő eséllyel férhessenek 

hozzá a közérdekű információkhoz. Személyes tapasztalat alapján megállapítható, hogy látási 

problémákkal küzdő emberek körében is megjelent a honlap látogatásának igénye, de a 

korábbiakban intézkedésként megjelölt, önkormányzati honlap akadálymentesítése nem valósult 

meg.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Fontos célként megjelölni, hogy a jövőben a települést érintő beruházások tervezésekor az 

akadálymentesítés kiemelt szerepet kapjon. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a már meglévő, 

gyakran használt közterületek jövőbeni akadálymentesítésére is. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Ezen a téren változás nem történt. 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 
A 2013-ban beazonosított probléma még mindig aktuális. 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

A község honlapja látássérültek számára nem 
akadálymentes 

A honlap akadálymentesítésének megszervezése 

Fogyatékos személyek részvétele nem 
észrevehető a közösség életében 

Tanyagondnoki szolgálat és családsegítő 
szolgálat útján a fogyatékos személyek 

bevonása a közösségi életbe 
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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 

Az önkormányzat együttműködik a helyi szervezetekkel, ilyenek a Karancskeszi Polgárőr 

Egyesület, Karancs- völgye Faluépítő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület, Karancs Természet 

Járó és Védő Egyesület, Karancskeszi Községért Közalapítvány, Szent Mihály Alapítvány 

Karancskesziért, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Karancskeszi Sport Egyesület. 

 

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

bemutatása 

Ezen a téren változás nem történt. 

 

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

A kötelező önkormányzati feladatokon belül, a szociális feladatokat 28 önkormányzat közösen látja 

el kistérségi társulás keretein belül. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden évben tanszereket oszt a hátrányos helyzetű roma 

gyerekek részére, valamint minden évben Mikulás csomagokat ad és közreműködik a roma 

családok gyermekei az iskolakezdésében is. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A Karancskeszi Polgárőr Egyesület a lakossági biztonságérzet növelésével kívánja erősíteni a 

lakóközösségi kapcsolatokat. A gyermekek célcsoport védelme érdekében együttműködik az 

illetékes önkormányzati hatósággal, mely felé jelzéseket nyújt a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, 

testi fejlődését súlyosan veszélyeztető magatartásokról. 

Karancs- völgye Faluépítő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület a település közterületeinek 

szépítésével, építésével, a népi hagyományok megőrzésével, bemutatásával, élővé tételével a térség 

lakosságmegtartó képességének növelését, az épített környezet élhetőbbé és élvezhetőbbé tételét, 

összhangjának megteremtését a természeti környezettel tűzte ki célul. Ugyanakkor a települési 

közösségek serkentése a régi hagyományok ápolására és újak megteremtése a feladat. 
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A Karancs Természet Járó és Védő Egyesület fő célja a természet szeretetének, védelmének és 

megismerésének elterjesztése.  

Karancskeszi Községért Közalapítvány céljait és feladatait tekintve legszorosabban a gyermekek 

célcsoporthoz kötődik: támogatja a község nevelési-oktatási intézményeit, mellyel közvetett módon 

segítséget nyújt az oktatás színvonalának emeléséhez. Felkarolja az iskolai, óvodai, és egyéb 

intézmények, szervezetek rendezvényeit, anyagi segítséget nyújt eszközvásárlásokhoz. 

Szent Mihály Alapítvány Karancskesziért célja, a Karancskeszi egyházközség területén lévő 

egyházi létesítmények állagának megóvása és a hitélet élénkítése. Útszéli keresztek és szobrok 

felújítása. 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub a népi hagyományok megőrzésére és továbbadására fekteti a hangsúlyt. 

A Karancskeszi Sport Egyesület a helyi sportkörben folyó sporttevékenység anyagi feltételeinek 

javítását, a községi diák-, tömeg-, és szabadidős sportrendezvények anyagi és erkölcsi támogatását 

tűzte ki fő céljául. Az emberek életében nagyon fontos mind a fizikális, mind a mentális egészség, 

melynek alapja az egészségi állapotjavítás, a folyamatos testedzés feltételeinek megteremtése. Az 

alapítvány ezt is feladatai közt említi. Fenn kívánja tartani a jól működő sakk szakosztályát. 

 

f) For-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Ezen a téren változás nem történt. 
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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 

Karancskeszi Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának helyzetelemző 

együttműködésen, egyeztetésen alapul. Az adatgyűjtésben részt vettek a helyi közintézmények 

vezetői. Az esélyegyenlőségi fórum lehetőséget biztosított a célcsoportokkal összefüggő feladatok 

egyeztetésére, a vélemények kinyilvánítására, a problémák feltárására, megoldási mód keresésére. 

A program tervezetének véleményezése is megtörtént. 

A nyilvánosság biztosítása érdekében felkerült a település honlapjára (www.karancskeszi.hu), 

elhelyezésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.  

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Minden nyilvánossági területen megjelölésre kerül annak a módja, hogy a lakosság észrevételeit, 

véleményét milyen formában nyilváníthatja ki. Elektronikus módon az önkormányzat postafiókjába 

(karancskeszi@karancskeszi.hu) címzett üzenetben, illetve a települési honlapon hozzászólások 

formájában lehet észrevételeket tenni. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

Problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők magas száma 
Családok több generációja dolgozik a 
közfoglalkoztatásban 
Hátrányos helyzet többgenerációs 
átöröklődése 

Általános iskolai végzettség elvégzése 
Alternatív foglalkoztatási forma 
keresése 
Szemléletformálás közösségi összefogás 
által 

Gyermekek 

Magas az óvodában és az általános 
iskolában is a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 
A gyermekek szünidei elfoglaltságának 
hiánya 
Magas a községben a hátrányos helyzetű 
és a halmozottan hátrányos helyzetű és 
veszélyeztetett gyermekek száma 

Szülők iskolázottságának növelése, 
munkába állásuk ösztönzése, segítése 
Szünidei foglalkozás szervezése 
 
Szülők ösztönzése körülményeinek 
(iskolázottság, munkába állás, 
lakáskörülmények) javítására, ehhez a 
helyi intézmények szakembereinek 
bevonása 

Nők 
A nők kiesése a munkaerőpiacról Tanfolyam keretein belüli felkészítés a 

nők munkaerőpiacra való visszakerülés 
érdekében 

Idősek 

Növekszik az 55 év felettiek körében a 
munkanélküliség 
Az idősek ellen elkövetett csalások, 
visszaélések 
A házi segítségnyújtást igénybe vevők 
ellátása bizonytalan 

Foglalkoztatási programok 
A lakosság a helyi Polgárőr Egyesülettel 
közreműködve fokozott figyelmet 
fordítson a községben megjelenő 
alkalmi árusokra. 
Önkormányzat önálló feladatátvállalása 
a kistérségi szociális ellátások terén 

Fogyatékkal 
élők 

A község honlapja látássérültek számára 
nem akadálymentes 
Fogyatékos személyek részvétele nem 
észrevehető a közösség életében 

A honlap akadálymentesítésének 
megszervezése 
Tanyagondnoki szolgálat és családsegítő 
szolgálat útján a fogyatékos személyek 
bevonása a közösségi életbe 

 
 



 69 

Intézkedési tervek 
2015-2017. közötti 
megvalósulásának 

bemutatásaCélcsoport 

Következtetésben megjelölt 
beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, 
megnevezése 

Az intézkedés megvalósulásának 
értékelése 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben 
élők 

Általános iskolai végzettség 
elvégzésének segítése 
Felzárkóztató programok 
szervezése 

Az intézkedés részben valósult meg.  
A megfogalmazott célok közül az általános 
cél, az iskolázottság növelése teljesült, 
amikor a megcélzott réteg 2013. 
novemberétől 2014. márciusáig a TÁMOP-
2.1.6-„Újra tanulok!” című országos, kiemelt 
projekt keretében újra iskolapadba ülhetett. 
104 fő vehetett részt a alapkompetencia-
fejlesztés,  útkaparó-karbantartó és 
parkgondozó tanfolyamokon  2016. március 
1-től ismét indult alapkompetencia 
tanfolyam, melyen 14 fő vett részt 4 
hónapon keresztül. Az intézkedés 
szükségességét az önkormányzat továbbra is 
fenntartja, a szükséges feltételek megléte 
esetén előkészítést követően megkezdi a 
megva. lósítást. 2017-től nem indult helyi 
képzés tanfolyam a településen 
 

Gyermekek 

Szülők iskolázottságának 
növelése, munkába állásuk 
ösztönzése, segítése 
Szünidei foglalkozás 
szervezése 

Az intézkedés részben valósult meg. A 
szülők iskolázottságának növelése az előző 
célcsoportnál ismertetettekben valósult meg. 
A szünidei foglalkozások részben valósultak 
meg. Egyéni kezdeményezésre (helyi 
képviselő, IKSZT munkatárs) egy délután 
eltöltésére alkalmas kézműves foglalkoztatás 
megvalósult Karancskeszi és 
Marakodipuszta művelődési házában, 
rendszeres tevékenység, kialakult gyakorlat 
azonban nem származott belőle. A helyi 
kántor megbízási jogviszonyban vállalt 
zeneoktatást a helybeli tehetséges és/vagy 
zene iránt érdeklődő gyermekek számára, 
azonban érdeklődés hiányában ez a 
kezdeményezés is abba maradt.  
Az IKSZT munkatársai 2016. év elején 
munkatervükbe ismét beépítették ezen 
foglakozások szervezését, tervezik nyári 
szünidei programok megvalósítását, ezért az 
önkormányzat ezen intézkedés 
szükségességét továbbra is fenntartja. 
Salgótarjáni Kistérség együttműködési 
megállapodást kötött Karancskeszi 
Önkormányzatával is a hátrányos 
gyermekek esélyegyenlőségének 
megoldása érdekében. A település 
óvodájába, iskolájába fejlesztő 
pedagógus, logopédus, pszichológus jár 
ki, és segíti az ott dolgozó pedagógusok 
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munkáját, mind ezt a családsegítő 
koordinálja 

Nők 

Tanfolyam keretein belüli 
felkészítés a nők 
munkaerőpiacra való 
visszakerülés érdekében 

Az intézkedés részben az előző 
célcsoportoknál ismertetett módon 
valósult meg.  

Idősek 
Foglalkoztatási programok 
Együtt az idősekért 

Az igényfelmérés a meghatározott 
határidőn belül lezajlott, de a 
megvalósítás anyagi és humán 
erőforrásbeli problémák miatt elmaradt. 
Az intézkedés szükségességét az 
önkormányzat továbbra is fenntartja, a 
szükséges feltételek megléte esetén egy 
frissített igényfelmérés elvégzését 
követően megkezdi a megvalósítást.  

Fogyatékkal élők 
A honlap 
akadálymentesítésének 
megszervezése 

A honlap akadálymentesítése nem 
valósult meg. Az önkormányzat 2015. 
szeptemberétől a községi honlap 
üzemeltetőjét megváltoztatta, ezáltal 
javult a honlap megjelenési képe és 
adattartalma. Az akadálymentesítést, 
mint szükséges intézkedést, az 
önkormányzat továbbra is fenntartja.  

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Általános iskolai végzettség 
elvégzésének segítése, felzárkóztató 
programok szervezése 
 
 
 
 
2. Szemléletformálás a hátrányos 
helyzetből való kitörésért 

Felelős: Mákos Daniella, 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, 
Önkormányzati Hivatal, vállalkozók, felnőtt 
képző cégek, pedagógusok, célszemélyek,  
 
Partnerek: Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, civil szervezetek  
 
Felelős: Mester Ágota, Kurunczi Istvánné 
Résztvevők: Önkormányzati Hivatal, az iskola, 
óvoda intézményvezetője, védőnő, háziorvos,  
Partnerek: Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, civil szervezetek, egyháztanács 
 

Gyermekek 

1. Szülők iskolázottságának növelése, 
munkába állásuk ösztönzése, segítése 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felelős: Mákos Daniella,  
Résztvevők: Munkaügyi Központ, 
Önkormányzati Hivatal, gyermekjóléti 
szolgálat, vállalkozók, felnőtt képző cégek, 
pedagógusok, célszemélyek, az óvoda, iskola 
intézményvezetője  
Partnerek: Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat,  
 
 
Felelős: Mákos Daniella, Répásné Kazinczi 
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2. Szünidei foglalkozás szervezése 

Mária 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, 
Önkormányzati Hivatal, gyermekjóléti 
szolgálat, vállalkozók, felnőtt képző cégek, 
pedagógusok, célszemélyek, az óvoda, iskola 
intézményvezetője  
Partnerek: Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat,  
 

Nők 
1. Tanfolyam keretein belüli felkészítés 
a nők munkaerőpiacra való 
visszakerülés érdekében 

Felelős: Mákos Daniella 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, vállalkozók, 
felnőtt képző cégek, pedagógusok, 
célszemélyek,  
Partnerek: Önkormányzat, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, civil szervezetek  
 

Idősek 

1. Együtt az idősekért 
 
 
 
 
 
 
 
2. Önálló házi segítségnyújtó rendszer 
kialakítása 

Felelős: Mákos Daniella 
Résztvevők: IKSZT, házi segítségnyújtó 
szolgálat, Polgárőrség 
Partnerek: rendőrség, önkormányzat, civil 
szervezetek 
 
 
 
 
Felelős: dr. Behan Anett Éva, Zsidai Anikó 
Résztvevők: Önkormányzat, Önkormányzati 
Hivatal, házi segítségnyújtó szolgálat  
Partnerek: Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
civil szervezetek  
 

Fogyatékkal 
élők 

1. A honlap akadálymentesítésének 
megszervezése 

Felelős: Királyhegyi Gyula 
Résztvevők: Önkormányzat 
Partnerek: Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
civil szervezetek  
 

 
 
 



 72 

Jövőképünk 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beilleszkedése megvalósul. Fontos számunkra, hogy a 

mélyszegénységben élők életkörülményei javuljanak. Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges 

fejlődésének biztosítását. Folyamatosan odafigyelünk az idősek gondozására és biztonságára. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód érvényesülésének elvét a munkavállalás 

területén. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők információkhoz, szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésének biztosítását. Célunk olyan élhető, szerethető, vonzó település kialakítása, ahol minden 

állampolgár diszkriminációmentesen, egymás értékeit megbecsülve, egymást segítve élhet együtt. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe: 
Általános iskolai végzettség elvégzésének segítése, felzárkóztató 

programok szervezése 

Feltárt probléma  
(kiinduló értékekkel) 

Magas azoknak a személyeknek a száma, akik nem végezték el az 
általános iskola 8. osztályát 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Általános cél: Az iskolázottság növelése 
Rövid távú cél: 8. általánost befejezettek számának növelése 
Közép távú cél: 8. általánost befejezettek számának növelése 
Hosszú távú cél: Szakképzettség növelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Célszemélyek felmérése, kapcsolattartás Munkaügyi Központtal 
Az oktatást nyújtó felnőttképzést folytató intézmény biztosítása (alapfok) 
Szintfelmérések, tesztek, önismereti tréning 
Helyben történő képzés 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Mákos Daniella, 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, Önkormányzati Hivatal, vállalkozók, 
felnőtt képző cégek, pedagógusok, célszemélyek,  

Partnerek Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Célszemélyek felkutatása, kapcsolattartás Munkaügyi Központtal: 2016. 
október 30. 
Szintfelmérések, tesztek, önismereti tréning: 2016. december 31. 
Oktatás helyszínének biztosítása: 2017. január 1 - 2017. december 31. 
 

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

Felkutatott és bevont célszemélyek száma 
Elvégzett szintfelmérések, tesztek, tréningek száma 
8. osztályos bizonyítványok száma 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Lemorzsolódás: önkéntes mentorok bevonása 
A célszemélyek kiválasztása: széleskörű képesség és készség feltárás 
Érdektelenség: helyi rendelet létrehozása arról, hogy az iskoláikat 
befejezők előnyben részesülnek a közmunkaprogramhoz való 
hozzájutásban 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőség, önkormányzati forrás, állami támogatás 

 



 74 

 

Intézkedés címe: Szemléletformálás a hátrányos helyzetből kitörésért 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Családok több generációja dolgozik a közfoglalkoztatásban, a hátrányos 
helyzet több generáción keresztül öröklődik 
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Általános cél: Hátrányos helyzet csökkentése   
Rövid távú cél:Hátrányos helyzetű családok bevonása a 
szemléletformálásba 
Középtávú cél: A szemléletformálás során a probléma és annak megoldási 
javaslatainak elfogadtatása 
Hosszú távú cél: Csökken a községben a hátrányos helyzetű családok 
száma  

Tevékenységek (a 
beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Célszemélyek felkutatása, kapcsolattartás a helyi egészségügyi, oktatási a 
szociális szolgáltató intézményekkel, az önkormányzat intézményeiben 
egymásra épülő tanácsadások és előadások szervezése, tanácsadások és 
előadások lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Mester Ágota, Kurunczi Istvánné 
Résztvevők: Önkormányzati Hivatal, az iskola, óvoda intézményvezetője, 
védőnő, háziorvos,  

Partnerek 
Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek, 
egyháztanács 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Célszemélyek felkutatása, kapcsolattartás a helyi egészségügyi, oktatási a 
szociális szolgáltató intézményekkel: 2016. december 31. 
Az önkormányzat intézményeiben egymásra épülő tanácsadások és 
előadások szervezése: 2017. március 31. 
Tanácsadások és előadások lebonyolítása: 2017. április 1.-2017. december 
31. 

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

Felkutatott és bevont célszemélyek száma 
Együttműködés hatékonysága az önkormányzat intézményei között és a 
célszemélyekkel kapcsolatban,  
Hátrányos helyzetű családok számának csökkenése 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

A célszemélyek érdektelenek, nem mérik fel a hátrányos helyzetüket, nem 
kívánnak kilépni a „munka világába” a közfoglalkozatásból,  
Pozitív példák bemutatásával és a közfoglalkozatásban lévő személyek 
rotációja  

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőség, önkormányzati forrás,  
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Intézkedés címe: Szünidei elfoglaltság szervezése az önkormányzat által 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Helybéli gyerekek szünidei elfoglaltságának hiánya 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Általános cél: Minden hétköznap 8:00-16:00-ig a tanuló gyermekek, 
felügyelet mellett történő hasznos időtöltésének megszervezése. 
Hosszú távú cél: Hagyományteremtés, minden évben megszervezésre 
kerülő programok. 
. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igényfelmérés, kérdőív készítése 
2. Igények összesítése 
3. Programok megszervezése 
4. Programok megvalósítási helyének biztosítása 
5. Programok lebonyolítása 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Mákos Daniella, Répásné Kazinczi Mária 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, Önkormányzati Hivatal, gyermekjóléti 
szolgálat, vállalkozók, felnőtt képző cégek, pedagógusok, célszemélyek, az 
óvoda, iskola intézményvezetője  
 

Partnerek Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Igényfelmérés: 2016. május 1. 
Igények összesítése: 2016. május 31. 
Programok szervezése, helyének biztosítása: 2016. június 15. 
Programok lebonyolítása: 2016. június 16. – 2016. augusztus 31. 

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

Résztvevő gyermekek száma 
Elégedettségi kérdőív 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

forráshiány, támogatók keresése 
érdeklődés hiánya, községi honlapon, falugyűlésen, szórólapokon történő 
népszerűsítés 

Szükséges 
erőforrások 

pályázati lehetőség, önkormányzati forrás 
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Intézkedés címe: 
Tanfolyam keretein belüli felkészítés a nők munkaerőpiacra való 

visszakerülése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A nők kiesése a munkaerőpiacról 

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

Általános cél: A nők mihamarabb munkába tudjanak állni, ezzel is javítva 
az életkörülményeiken. 
Rövidtávú cél: Tanfolyam megvalósítása 
Hosszútávú cél: Nők visszakerülése a munkaerőpiacra. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igényfelmérés 
2. Igények összesítése, kiértesítés 
3. Felnőttoktatással foglalkozó szervezetek felkeresése, hely 

biztosítása 
4. Helyben történő oktatás 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Mákos Daniella 
Résztvevők: Munkaügyi Központ, vállalkozók, felnőtt képző cégek, 
pedagógusok, célszemélyek,  

Partnerek Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Igényfelmérés 2016. március 31. 
Igények összesítése, kiértesítés: 2015. április 30. 
Felnőttoktatással foglalkozó szervezetek felkeresése, hely biztosítása 2016. 
szeptember 30. 
Helyben történő oktatás: 2016. szeptember 30.-2017. december 31. 

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

Bevont célszemélyek száma 
Munkaerőpiacra visszakerült nők száma 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség: széleskörű képesség és készség feltárás 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőség, önkormányzati forrás 
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Intézkedés címe: Együtt az idősekért 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek ellen elkövetett csalások, visszaélések 

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

Általános cél: Az időskorúak biztonsága 
Középútávú cél: Az idősek ellen irányuló csalások és visszaélések, 
esetleges betörések száma csökkenjen. 
Hosszútávú cél: A helyi lakosok felismerjék, hogy értékeiket és 
biztonságukat úgy tudják megóvni, hogy egymásra figyelnek. 

Tevékenységek (a 
beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Lakossági felhívás 
2. A Polgárőr Egyesület bevonása a kezdeményezésbe. 
3. Idősek tájékoztatása, felvilágosítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Mákos Daniella 
Résztvevők: IKSZT, házi segítségnyújtó szolgálat, Polgárőrség 

Partnerek rendőrség, önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Lakossági felhívás: 2016. augusztus 31. 
2. A Polgárőr Egyesület bevonása a kezdeményezésbe: 2016. 

szeptember 30. 
3. Idősek tájékoztatása, felvilágosítása: 2016. november 30. 

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

Csökkent csalások és visszaélések száma 
Csökkent betörések száma 
Javuló közbiztonsági ráta 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Közreműködés hiánya: önkormányzati honlapon, falugyűlésen, szórólapon 
történő széleskörű tájékoztatás 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati és pályázati forrás 
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Intézkedés címe: Önálló házi segítségnyújtó rendszer kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek által igénybe vett házi segítségnyújtó szolgálat léte bizonytalan 

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

Általános cél: Az időskorúak ellátása, gondozása 
Középútávú cél: A házi segítségnyújtást igénybe vevők számának 
megtartása 
Hosszútávú cél: A házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Házi segítségnyújtó rendszer mostani ellátási formájának 
felülvizsgálata 

2. Önálló önkormányzati házi segítségnyújtó rendszer kialakítása, 
ezzel párhuzamosan az idősek tájékoztatása, felvilágosítása. 

3. Önálló önkormányzati házi segítségnyújtó rendszert igénybe vevők 
számának növelése 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: dr. Behan Anett Éva, Zsidai Anikó 
Résztvevők: Önkormányzat, Önkormányzati Hivatal, házi segítségnyújtó 
szolgálat  

Partnerek Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Házi segítségnyújtó rendszer mostani ellátási formájának 
Felülvizsgálata – 2016. június 30. 

2. Önálló önkormányzati házi segítségnyújtó rendszer kialakítása, 
ezzel párhuzamosan az idősek tájékoztatása, felvilágosítása- 2016. 
július 1.-2016. december 31. 

3. Önálló önkormányzati házi segítségnyújtó rendszert igénybe vevők 
számának növelése – 2016. július 1-től folyamatos 

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

Az idősek ellátása folyamatos, a házi segítségnyújtásban részt vevők 
száma növekszik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Jogszabályváltozás negatív hatása, rendelkezésre álló források hiánya – 
önellátó rendszer kiépítése 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati és központi költségvetési forrás 
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Intézkedés címe: Helyi weblap akadálymentesítése gyengén látók számára 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyengén látók számára nem akadálymentes a helyi weblap 

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

Általános cél: Gyengén látók számára is elérhető legyen a honlap 
Rövid távú cél: Igényfelmérés, a potenciális használók tájékoztatása, a 
probléma technikai megoldásának kidolgozása 
Közép távú cél: Akadálymentes weblap létrehozása 
Hosszú távú cél: Fenntartás, folyamatos frissítés. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Adatgyűjtés, ismertetők készítése, terjesztése 
Technikai kidolgozás (tervezés, szoftverkeresés stb.) 
Weblap létrehozása 
Alkalmazás megismertetése, használat segítése 
Fenntartás, frissítés 

Résztvevők és 
felelős 

Felelős: Királyhegyi Gyula 
Résztvevők: Önkormányzat 
Partnerek: Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek  
 

Partnerek Roma Nemzetiségi Önkormányzat, civil szervezetek,  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Technikai kidolgozás (szoftverkeresés): 2016. szeptember 30. 
Weblap akadálymentesítése: 2017. március 30. 
Alkalmazás megismertetése, használat segítése tájékoztatókkal: 2017. 
április 1. 
Fenntartás, frissítés: folyamatosan 

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

A potenciális használók számának meghatározása, ismertetők kiosztása 
Megfelelő szoftver, technikai háttér megteremtése 
Weblap elkészülte. 
Friss hírek felkerülése 

Kockázatok és 
csökkentésük 
eszközei 

Elavuló géppark: frissítés, fejlesztés, bővítés, csere 
A látogatók megfelelő számítástechnikai ismereteinek hiánya: 
tanfolyamokon való részvétel ösztönzése. 
 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőség, önkormányzati forrás 
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) – 2013-as összesítő táblázat 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

A hiányzó 8 általános 
iskolai osztályok 
befejezésével az 
iskolázottság 
növelése 

Magas azoknak a 
személyeknek a 
száma, akik nem 
végezték el az 
általános iskola 8. 
osztályát. 

8 általánost 
befejezettek 
számának 
növelése, 
iskolázottság 
növelése, 
szakképzettség 
növelése 

Karancskeszi 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő - 
testületének a 
szociális 
igazgatásról és 
ellátásokról szóló 
5./2009. (III.31.) 
számú rendelete. 
Helyi 
közfoglalkoztatási 
program. 

Célszemélyek 
felkutatása, 
kapcsolattartás a 
munkaügyi 
központtal. Az 
oktatást nyújtó 
felnőttképzést 
folytató intézmény 
biztosítása. 
Szintfelmérések, 
tesztek, önismereti 
tréning. Helyben 
történő képzés. 

Önkormányzat 2015.05.31. 

Felkutatott és 
bevont 
célszemélyek 
száma, elvégzett 
szintfelmérések, 
tesztek, tréningek 
száma, 8. általános 
bizonyítványok 
száma 

Önkormányzati 
forrás, állami 
támogatás, 
önkormányzati 
forrás 

A sikeres általános 
iskola elvégzése 
után, a 
célszemélyek 
segítése 
szakképesítés 
megszerzésében. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Szünidei elfoglaltság 
szervezése az 
önkormányzat által 

Helybéli gyerekek 
szünidei 
elfoglaltságának 
hiánya. 

Általános cél: 
Minden hétköznap 
8:00-16:00- ig a 
tanuló gyerekek, 
felügyelet mellett 
történő hasznos 
időtöltésének 
megszervezése. 
Hosszú távú cél: 
Hagyományteremt
és, minden évben 
megszervezésre 
kerülő programok. 

Nincs más 
stratégiai 
dokumentum. 

Igényfelmérés, 
kérdőív készítése. 
Igények 
összesítése. 
Programok 
szervezése, 
programok 
megvalósítási 
helyének 
biztosítása. 
Programok 
lebonyolítása. 

Önkormányzat 2014.08.31. 

Résztvevő 
gyermekek száma, 
elégedettségi 
kérdőív. 

önkormányzati 
forrás, pályázati 
lehetőség 

Minden évben 
megrendeződő 
gyermek 
programok a 
szünidőbe. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Tanfolyam keretein 
belüli felkészítés a 
nők munkerőpiacra 
való visszakerülése 
érdekében 

A nők kiesése a 
munkaerőpiacról. 

Általános cél: A 
mihamarabb 
munkába tudjanak 
állni, ezzel is 
javítva az 
életkörülményeikb
en. Rövidtávú cél: 
Tanfolyam 
megvalósítása. 
Hosszú távú cél: 
Nők 

Nincs más 
stratégiai 
dokumentum. 

Igényfelmérés, 
igények 
összesítése, 
kiértesítés. 
Felnőttoktatással 
foglalkozó 
szervezetek 
felkeresése, hely 
biztosítása. 
Helyben történő 
oktatás. 

Önkormányzat 2014.05.31. 

Bevont 
célszemélyek 
száma. 
Munkaerőpiacra 
visszakerülő nők 
száma. 

Önkormányzati 
forrás, állami 
támogatás. 

Folyamatos 
igényfelmérés, 
minden évben 
szervezett 
tanfolyam. 
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visszakerülése a 
munkaerőpiacra. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Együtt az idősekért 
Az idősek ellen 
elkövetett csalások 
visszaélések. 

Általános cél: Az 
időskorúak 
biztonsága. 
Középtávú cél: Az 
idősek ellen 
irányuló csalások 
visszaélések, 
esetleges 
betörések száma 
csökkenjen. 
Hosszútávú cél: A 
helyi lakosok 
felismerjék, hogy 
értékeiket és 
biztonságukat úgy 
tudják megóvni, 
hogy egymásra 
figyelnek. 

Nincs más 
stratégia 
dokumentum. 

Lakossági 
felhívás, a 
Polgárőr Egyesület 
bevonása a 
kezdeményezésbe. 
Idősek 
tájékoztatása, 
személyes 
felvilágosítása. 

Önkormányzat 2013.09.30. 

Csökkent 
csalások, 
visszaélések 
száma, csökkent 
betörések száma, 
javuló 
közbiztonsági ráta. 

Önkormányzati 
forrás. 

Az idősek 
folyamatos 
látogatása, a 
lakosság 
falugyűlésen, 
szórólapon történő 
széleskörű 
tájékoztatása. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Helyi weblap 
akadálymentesítése 
gyengén látók 
számára 

Gyengén látók 
számára nem 
akadálymentes a 
helyi weblap. 

Általános cél: 
Gyengén látók 
számára is 
elérhető legyen a 
honlap. Rövid távú 
cél: 
Igényfelmérés, a 
potenciális 
használók 
tájékoztatása, a 
probléma 
technikai 
megoldásának 
kidolgozása. 
Közép távú cél: 
Akadálymentes 
weblap 
létrehozása. 
Hosszútávú cél: 
Fenntartás, 
folyamatos 
frissítés. 

Nincs más 
stratégiai 
dokumentum. 

Adatgyűjtés, 
ismertetők 
készítése, 
terjesztése. 
Technikai 
kidolgozás. 
Weblap 
kidolgozása. 
Alkalmazás 
megismertetése, 
használat segítése. 
Fenntartás, 
frissítés. 

Önkormányzat 2014.01.31. 

A potenciális 
használók 
számának 
meghatározása, 
ismertetők 
kiosztása. 
Megfelelő 
szoftver, technikai 
háttér 
megteremtése. 
Friss hírek 
felkerülése. 

Önkormányzati 
forrás, pályázati 
lehetőség. 

Az elkészült 
honlap gyengén 
látók számára 
használható 
verziója 
látogatottságának 
kontrollálása. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) – Felülvizsgált összesítő táblázat 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

A hiányzó 8 általános 
iskolai osztályok 
befejezésével az 
iskolázottság 
növelése 

Magas azoknak a 
személyeknek a 
száma, akik nem 
végezték el az 
általános iskola 8. 
osztályát. 

8 általánost 
befejezettek 
számának 
növelése, 
iskolázottság 
növelése, 
szakképzettség 
növelése 

Karancskeszi 
Község 
Önkormányzata 
Képviselő - 
testületének a 
szociális 
ellátásokról és 
támogatásokról 
szóló 2./2015. 
(II.25.) számú 
rendelete. Helyi 
közfoglalkoztatási 
program. 

Célszemélyek 
felkutatása, 
kapcsolattartás a 
munkaügyi 
központtal. Az 
oktatást nyújtó 
felnőttképzést 
folytató intézmény 
biztosítása. 
Szintfelmérések, 
tesztek, önismereti 
tréning. Helyben 
történő képzés. 

Önkormányzat 2017.12.31. 

Felkutatott és 
bevont 
célszemélyek 
száma, elvégzett 
szintfelmérések, 
tesztek, tréningek 
száma, 8. általános 
bizonyítványok 
száma 

állami támogatás, 
önkormányzati 
forrás 

A sikeres általános 
iskola elvégzése 
után, a 
célszemélyek 
segítése 
szakképesítés 
megszerzésében. 

2 
Szemléletformálás a 
hátrányos helyzetből 
való kitörésért 

Családok több 
generációja 
dolgozik a 
közfoglalkoztatásb
an, a hátrányos 
helyzet több 
generáción 
keresztül 
öröklődik 
 

Általános cél: 
Hátrányos helyzet 
csökkentése 
Rövid távú cél: 
Hátrányos 
helyzetű családok 
bevonása a 
szemléletformálás
ba 
Közép távú cél: A 
szemléletformálás 
során a probléma 
és annak 
megoldási 
javaslatainak 
elfogadtatása 
Hosszú távú cél: 
Csökken a 
községben a 
hátrányos helyzetű 
családok száma. 

Nincs más 
stratégiai 
dokumentum. 

Célszemélyek 
felkutatása, 
kapcsolattartás a 
helyi 
egészségügyi, 
oktatási a szociális 
szolgáltató 
intézményekkel, 
az önkormányzat 
intézményeiben 
egymásra épülő 
tanácsadások és 
előadások 
szervezése, 
tanácsadások és 
előadások 
lebonyolítása 

Önkormányzat 2017.12.31. 

Felkutatott és 
bevont 
célszemélyek 
száma 
Együttműködés 
hatékonysága az 
önkormányzat 
intézményei között 
és a 
célszemélyekkel 
kapcsolatban,  
Hátrányos 
helyzetű családok 
számának 
csökkenése 

önkormányzati 
forrás, pályázati 
lehetőség 

Folyamatos 
szemléletformálás 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
Szünidei elfoglaltság 
szervezése az 

Helybéli gyerekek 
szünidei 

Általános cél: 
Minden hétköznap 

Nincs más 
stratégiai 

Igényfelmérés, 
kérdőív készítése. 

Önkormányzat 2016.08.31. 
Résztvevő 
gyermekek száma, 

önkormányzati 
forrás, pályázati 

Minden évben 
megrendeződő 
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önkormányzat által elfoglaltságának 
hiánya. 

8:00-16:00- ig a 
tanuló gyerekek, 
felügyelet mellett 
történő hasznos 
időtöltésének 
megszervezése. 
Hosszú távú cél: 
Hagyományteremt
és, minden évben 
megszervezésre 
kerülő programok. 

dokumentum. Igények 
összesítése. 
Programok 
szervezése, 
programok 
megvalósítási 
helyének 
biztosítása. 
Programok 
lebonyolítása. 

elégedettségi 
kérdőív. 

lehetőség gyermek 
programok a 
szünidőbe. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

Tanfolyam keretein 
belüli felkészítés a 
nők munkaerőpiacra 
való visszakerülése 
érdekében 

A nők kiesése a 
munkaerőpiacról. 

Általános cél: A 
mihamarabb 
munkába tudjanak 
állni, ezzel is 
javítva az 
életkörülményeikb
en. Rövidtávú cél: 
Tanfolyam 
megvalósítása. 
Hosszú távú cél: 
Nők 
visszakerülése a 
munkaerőpiacra. 

Helyi 
közfoglalkoztatási 
program. 

Igényfelmérés, 
igények 
összesítése, 
kiértesítés. 
Felnőttoktatással 
foglalkozó 
szervezetek 
felkeresése, hely 
biztosítása. 
Helyben történő 
oktatás. 

Önkormányzat 2017.12.31. 

Bevont 
célszemélyek 
száma. 
Munkaerőpiacra 
visszakerülő nők 
száma. 

Önkormányzati 
forrás, állami 
támogatás. 

Folyamatos 
igényfelmérés, 
minden évben 
szervezett 
tanfolyam. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Együtt az idősekért 
Az idősek ellen 
elkövetett csalások 
visszaélések. 

Általános cél: Az 
időskorúak 
biztonsága. 
Középtávú cél: Az 
idősek ellen 
irányuló csalások 
visszaélések, 
esetleges 
betörések száma 
csökkenjen. 
Hosszú távú cél: A 
helyi lakosok 
felismerjék, hogy 
értékeiket és 
biztonságukat úgy 
tudják megóvni, 
hogy egymásra 
figyelnek. 

Nincs más 
stratégia 
dokumentum. 

Lakossági 
felhívás, a 
Polgárőr Egyesület 
bevonása a 
kezdeményezésbe. 
Idősek 
tájékoztatása, 
személyes 
felvilágosítása. 

Önkormányzat 2016.11.30. 

Csökkent 
csalások, 
visszaélések 
száma, csökkent 
betörések száma, 
javuló 
közbiztonsági ráta. 

Önkormányzati 
forrás. 

Az idősek 
folyamatos 
látogatása, a 
lakosság 
falugyűlésen, 
szórólapon történő 
széleskörű 
tájékoztatása. 

2 
Önálló házi 
segítségnyújtó 
rendszer kialakítása 

Az idősek által 
igénybe vett házi 
segítségnyújtó 
szolgálat léte 
bizonytalan 

Általános cél: Az 
időskorúak 
ellátása, 
gondozása 
Középtávú cél: A 
házi 
segítségnyújtást 
igénybe vevők 

Nincs más 
stratégia 
dokumentum. 

Házi 
segítségnyújtó 
rendszer mostani 
ellátási formájának 
felülvizsgálata 
Önálló 
önkormányzati 
házi 

Önkormányzat 
2016.12.31-
folyamatos 

 Az idősek ellátása 
folyamatos, a házi 
segítségnyújtásban 
részt vevők száma 
növekszik 

Önkormányzati és 
központi 
költségvetési 
forrás. 

Az idősek 
folyamatos 
segítése és ellátása 
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számának 
megtartása 
Hosszú  távú cél: 
A házi 
segítségnyújtást 
igénybe vevők 
számának 
növelése 
 

segítségnyújtó 
rendszer 
kialakítása, ezzel 
párhuzamosan az 
idősek 
tájékoztatása, 
felvilágosítása. 
Önálló 
önkormányzati 
házi 
segítségnyújtó 
rendszert igénybe 
vevők számának 
növelése 
 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Helyi weblap 
akadálymentesítése 
gyengén látók 
számára 

Gyengén látók 
számára nem 
akadálymentes a 
helyi weblap. 

Általános cél: 
Gyengén látók 
számára is 
elérhető legyen a 
honlap. Rövid távú 
cél: 
Igényfelmérés, a 
potenciális 
használók 
tájékoztatása, a 
probléma 
technikai 
megoldásának 
kidolgozása. 
Középtávú cél: 
Akadálymentes 
weblap 
létrehozása. 
Hosszú távú cél: 
Fenntartás, 
folyamatos 
frissítés. 

Nincs más 
stratégiai 
dokumentum. 

Adatgyűjtés, 
ismertetők 
készítése, 
terjesztése. 
Technikai 
kidolgozás. 
Weblap 
kidolgozása. 
Alkalmazás 
megismertetése, 
használat segítése. 
Fenntartás, 
frissítés. 

Önkormányzat 2017.04.01. 

A potenciális 
használók 
számának 
meghatározása, 
ismertetők 
kiosztása. 
Megfelelő 
szoftver, technikai 
háttér 
megteremtése. 
Friss hírek 
felkerülése. 

Önkormányzati 
forrás, pályázati 
lehetőség. 

Az elkészült 
honlap gyengén 
látók számára 
használható 
verziója 
látogatottságának 
kontrollálása. 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 

rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 

esetleges új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 

évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 

képviselő-testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Fogyatékkal 
élők esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről dr. Behan Anett 

Éva felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

-  

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 
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Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma  

 
I. A Karancskeszi község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Karancskeszi község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta 

 
Mellékletek:  
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
A Karancskeszi Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei 

ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 

kívánnak venni. 

 

 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

dr. Behan 
Anett Éva 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Királyhegyi 
Gyula 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Zsidai 
Anikó 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Horváthné 
Lajtai Erika 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kurunczi 
Istvánné 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Mákos 
Daniella 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 
 

                                                 
2 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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HEP elkészítési jegyzék6 
 

NÉV7 HEP részei8 Aláírás9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Dr. 
Herczeg 

Lajos  
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Répásné 
Kazinczi 

Mária 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Mester 
Ágota 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Orsós 
Sándor 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

            

            

 
 

                                                 
6 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 
dokumentum 
7 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
8 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
9 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
 








































