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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, Mád Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 
 
 

Mád Község Tokaj-hegyalja egyik legnagyobb múltú települése, 2002-től a világörökség része. A csupán dél 
felől nyitott, északról hegyekkel, keletről-nyugatról dombokkal övezett, védett kis völgykatlanban helyezkedik 
el. A Mádat körülölelő panoráma párját ritkító. 
Első írásos említése a 13. századból, az Árpád-korból való. A Rákóczi-család az 1600-as évek elején 
birtokrészeket szerzett Mád területén. A település gazdag múltja a 15-16. században összefonódott a 
világhírűvé vált Tokaji bor termelésével, itt volt a borértékesítés egyik központja, itt határozták meg a tokaji 
bor árát. Virágkorát a 17-18. században élte. Jelentős zsidó lakosság telepedett le, s kapcsolódott be a 
borkereskedelembe. Hajdani gazdagságát számos építészeti remek őrzi. A 16. századi késő gótikus katolikus 
templom, a 18. századi római katolikus temetőkápolna, valamint Szent János-szobor, a 17. századi dézsmaház, 
a barokk Rákóczi-Aspremont kastély, a 19. század elején épült református templom és több kisnemesi kúria, 
amelyek ma is kisvárosias külsőt adnak Mád főutcájának. A 18. századi copf stílusú, ma már világhírű zsinagóga 
egyike az ország legrégibb és legszebb zsinagógáinak, melynek teljes restaurálása megtörtént. A 20. század 
második felében az ásványi anyag bányászat és feldolgozás központja alakult ki.  
 
Újabb kutatások szerint a méltán világhírű mádi bor ízét, zamatát a magas nyomelem tartalmú, különleges 
ásványokból, vulkáni kőzetekből nyeri. Borászati és pincekultúrája világhírű, itt található Tokaj-hegyalja 
szőlőterületének 1/5 része.  
Sajnos a rendszerváltásnak vesztese volt a település, mivel három fontos gazdasági egység megszűnt a 
településen, így az Országos Érc- és Ásványbányák Hegyaljai Művei, a Rákóczi Szakszövetkezet valamint a 
Tokaj-hegyaljai Állami Gazdasági Borkombinát. 
A gazdasági egységek helyébe kisebb vállalkozások jöttek létre, azonban az addig foglalkoztatott létszámnak 
csak a töredékét tudták foglalkoztatni, így a rendszerváltást követően a munkanélküliség aránya 40 % között 
mozgott. 
 
Az utóbbi években tőkeerős vállalkozók a minőségi bortermelés érdekében tettek kezdeményezéseket, ezzel 
70-80 fő munkába állását segítették. (Elsősorban fizikai jellegű munkatevékenység jellemző ezekben a 
vállalkozásokban.) 
További lehetősége a településnek az idegenforgalmi előnyök kihasználása, mely nagy mértékű fejlődést 
mutat. 
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A környékbeliek kedvenc kirándulóhelye a Szilvás völgyben fekvő Szilvás-fürdő. Mád fekvése következtében jó 
kirándulási lehetőség, egy kellemes hétvége eltöltésére csábít. 
A 2005 őszén átadott Mádi Kúria Hotel 50 fő elszállásolására és étkeztetésére ad lehetőséget magas 
színvonalon, wellness-szolgáltatással. 
 
Helyben biztosított közszolgáltatások: 

• Takarékszövetkezet  

• Védőnői Szolgálat  

• Szállást Biztosító Idősek Klubja 

• Közművelődési Könyvtár  

• Művelődési Ház  

• Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde  

• Általános Iskola 

• Posta  

• Egészségügy (körzeti orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás) 
 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 2512   

2008 2457 98% 

2009 2413 98% 

2010 2393 99% 

2011 2364 99% 

2012 2358 100% 

 
 
A lakónépesség száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. Ennek két oka van, egyrészt magas a településen 
élő idős lakosok száma ezáltal a halálozások száma,  másrészt a fiatalok elvándorlása. Az egyre magasabb 
végzettséggel rendelkező fiatal korosztály nem talál megélhetést, munkalehetőséget, ezért tanulmányaik 
befejezésével nem térnek vissza. A csökkenés a lenti diagramon látványosan érzékelhető. 
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2. számú táblázat – Állandó népesség 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1259 1099 2358 53% 47% 

0-2 évesek     52     

0-14 éves 128 134 262 49% 51% 

15-17 éves 48 36 84 57% 43% 

18-59 éves 633 724 1357 47% 53% 

60-64 éves 158 73 231 68% 32% 

65 év feletti 257 115 372 69% 31% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

Állandó népesség - nők
0-14 éves

10%

15-17 éves

4%

18-59 éves
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65 év feletti

21%

 
 
  

Állandó népesség - férfiak

0-14 éves

12%
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67%

 
A népesség korösszetételét tekintve látszik, hogy a 18-59 év közötti népességből a férfiak aránya meghaladja a 
nők arányát. Ez azonban a 60-64 és a 65 év feletti korosztály tekintetében átfordul a nők javára. Több az 
egyedül élő idős nő, mint a férfi. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 539 451 119,5% 

2008 523 283 184,8% 

2009 532 275 193,5% 

2010 540 256 210,9% 

2011 541 262 206,5% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A táblázatból jól megfigyelhető, hogy amíg 2001-ben a 0-14 éves korúak száma 451 fő volt, addig ez a szám tíz 
éve alatt 262 főre csökkent. Amíg a születések száma csökkent, addig az időskorú lakosság száma, ha nem is 
ilyen tendenciában, de nőtt. Ez mutatja, hogy a település egyre inkább elöregedő település. 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 34 63 -29 

2009 46 49 -3 

2010 31 40 -9 

2011 37 37 0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Az elvándorlások nagy része annak tudható be, hogy a nincs megfelelő munkalehetőség. Ezért mint már 
említettem a fiatal lakosság egyre inkább nagyobb városokban, de az utóbbi időben sokan külföldön próbálnak 
boldogulni. 

   

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 14 35 -21 

2009 19 41 -22 

2010 13 34 -21 

2011 14 27 -13 

2012  12 29  -19 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Sajnos nem csak az elvándorlás, hanem a természetes szaporodás folyamatos csökkenése is a település 
elöregedését idézi elő. A kevés fiatal aki itt marad a településen 1-2 gyermeknél többet nem vállal.  
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A település a rendszerváltozás óta elöregedő település. A munkahelyek megszűnésével, a munkalehetőségek 
csökkenésével a fiatalok tanulmányaik befejezése után minimális számban jönnek vissza a településre. Sajnos a 
halálozások száma is lényegesen magasabb a születések számától, mely szintén a népesség folyamatos 
fogyását eredményezi.  
Az előbbi folyamatokkal összefüggésben a népesség korösszetétele kedvezőtlenebbre fordult. A különböző 
korosztályokat vizsgálva az elmúlt években drámai csökkenés következett be a 14 éven aluliak létszámában, 
ezzel párhuzamosan jelentősen növekedett a 64 év felettiek aránya. 
 

 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

 

Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek formálisan egyenlőként való kezelése ugyanakkor a hátrányos 
helyzet konzerválásával járna. Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat 
leküzdhessék, nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan 
pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat 
csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen. E pozitív intézkedések megtételére elsősorban az állam köteles, de 
az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében bizonyos kötelezettségeket az állam magánfelek számára is 
előírhat. 
Az esélyegyenlőségre törekvés látszólag ellentmond az egyenlő bánásmód elvének, de ez az ellentmondás csak 
látszólagos. Az esélyegyenlőségre törekvés bizonyos személyeket a többiekhez képest előnyösebb helyzetbe 
hoz, de ezt azért teszi, hogy az eleve fennálló hátrányukat csökkentse. Ezt nevezzük pozitív diszkriminációnak!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

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

 
Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
szempontjai” fejezete és  
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� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között – 
önállóan mérlegelhet. 
A fent hivatkozott jogszabály által meghatározott esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyei rendeletek: 

• Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

szóló5/2004.(III.03.) önkormányzati rendelete: meghatározza az önkormányzat által biztosított 
gyermekvédelmi támogatások- és személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezetét, a 
gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
 

• Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/1993.(VII.12.)  önkormányzati rendelete: meghatározza a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit, igénybevételük feltételeit. 
 

• Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

6/1991.(VII.25.) önkormányzati rendelete: az önkormányzat lakás építéshez vagy vásárláshoz kíván 
segítséget nyújtani vissza nem térítendő támogatás formájában. 

 

• Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődéről szóló 6/2005. (IV.13.) 

önkormányzati rendelete: a rendelet célja, hogy a helyi lakosság művelődési és kulturális igényeinek 
figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek alapján – meghatározza a Képviselőtestület 
által támogatott közművelődési tevékenységek körét, ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és 
finanszírozási alapelveket. 

 

• Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázatáról szóló 12/2003. (X.07.) rendelete: a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére – kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől független 
támogatására. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az esélyegyenlőségi programunkkal az esélyegyenlőség előmozdítását kell ösztönöznünk.  
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítanunk minden infrastrukturális és 
szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű 
tanulók oktatási helyzetére a beruházásokban, fejlesztésekben, a közoktatási intézményeinkben. Kiemelten 
fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói 
összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a városunkban a 
diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és 
társadalmi integrációjának támogatása. 
 



 10 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Az Önkormányzat Gazdasági Programja – mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján készült –rögzíti a település hazai és nemzeti kapcsolatait, megvalósult és tervezett 
fejlesztéseit, a település jelenlegi gyenge- és erős pontjait és fejlesztési koncepcióját: 

 
 
Erősségek: 
 

� világörökség részét képező Tokaji 

zárt borvidékhez való tartozás 

� Kiemelkedő minőségű szőlő és bor 

kultúra 

� gazdag ásványi anyagok megléte 

� helyi gasztronómia 

� közbiztonság 

� jelentős számú műemlék jellegű 

épület 

� infrastruktúra teljes kiépítettsége 

� jelentős vállalkozói réteg 

 

 
Gyengeségek: 
 

� munkahelyek hiánya 

� magas halandósági ráta 

� lakosság számának folyamatos 

csökkenése 

 
Lehetőségek: 
 

� falusi turizmus erősödése 
� betelepülők érdeklődése 
� növekszik a falusi turizmus iránti 

igény 
� EU-s fejlesztési, pályázati források 

igénybevétele 
� A „mádi bor” presztízsének 

folyamatos emelése, fejlesztése  
 

 
Veszélyek: 
 

� elmaradott (LHH) térség 
� intézményi létszámok csökkenése 
� üres, romos lakások számának 

növekedése  
� születések számának csökkenése 

� munkanélküliség 
� fiatalok elvándorlása 
� fogyasztási szokások megváltozása 

 
 

a.) Az utóbbi 8-10 évben megvalósult fejlesztések 
 
- Általános iskola 6 tanterem bővítés 

- Napköziotthon konyha és étkező építés 

- Napköziotthonos óvoda bölcsőde kialakítása, konyha korszerűsítése, tetőcsere, akadálymentesítés 

- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 

- Belterületi utak teljes felújítása 

- Önkormányzati ingatlanok, Rákóczi utca 41-43, Rákóczi utca 47 szám alatti épületek, valamint a 

Polgármesteri Hivatal falújítása 

- Általános iskola padlóburkolat felújítása 

- Belterületi csapadékvíz elvezetése 

- Ravatalozó korszerűsítése, felújítása 

- Buszvárók építése a településen 

- játszótér építése a Szabadság téren és a Batthyány téren 
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- patakmeder rendezés I-II. ütem 
- intézmények korszerűsítése 

 
Tervezett fejlesztések: 

 
- Településközpont rehabilitációja 

- Sportcsarnok építése 

- Orvosi rendelő felújítása 

- Idősek otthona bővítése 

- Külterületi utak felújítása 

- Óvoda épületének felújítása 

- Településkép javítása, parkok, járdák építése 

-       Szolgáltató ház építése 
       -       Művelődési Ház bővítése, korszerűsítése 
 
Forrás: Mád község Gazdasági Programja 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A településnek a környező településekkel való kapcsolata jó. Az önkormányzat több társulásban részt vesz. 
- Többcélú Kistérségi Társulás 
- Folyékony hulladék elhelyezésével kapcsolatos valamint 
- Kéménysepréssel kapcsolatos társulás 
- Hulladékgazdálkodási Társulás 
- B.A.Z. Térség Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás 
A kistérségi régió központjával, Szerencs város önkormányzatával a kapcsolat jó. 
 
 

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

 
 
A települési esélyegyenlőségi program 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 alapján készült. A helyzetelemzés elkészítéséhez a 
KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Emellett Mád község  
Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen tett személyes látogatások alkalmával gyűjtött 
anyagok és a helyismeret hasznos információkkal szolgáltak. 
A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a mélyszegénységben élőkkel és 
szegregátummal kapcsolatban. Mád jelenleg 2358 lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi 
szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól követhető.  

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A 
mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük társadalmi és fizikai 
értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken,településrészeken. Lakáskörülményeik évtizedekre 
vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és  munkaerő-piaci esélyeik jóval alacsonyabbak a nem romákénál, 
egészségügyi helyzetük katasztrofális. 
A romák helyzetét pusztán a fenti jellemzőkkel meghatározni – az őket körülölelő társadalmi előítéletek 
hatásának számbavétele nélkül – pontosan mégsem lehet. A szociális létbizonytalanság mellett a 
kirekesztettség a legtöbb roma közös jellemzője, és e két jellemző együtthatója az a kilátástalan élethelyzet, 
amely jó eséllyel egész életükben távol tartja őket a társadalmi felzárkózástól. 
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Az egyre erősödő társadalmi feszültségek és az ezzel párhuzamosan megszaporodó radikális és szélsőséges 
megnyilvánulások is mutatják, a roma lakosság társadalmi integrációja ma sürgetőbb feladat, mint valaha. A 
helyzettel történő őszinte, közhelymentes szembenézés, valamint a felelős döntéshozatal nem várhat tovább 
helyi szinten sem. A romák széleskörű társadalmi kirekesztődésének erősödése az etnikai feszültségek 
kezelhetetlen mértékű kiéleződéséhez vezethet, egyszersmind súlyosan visszavetheti a település és az egész 
ország gazdasági teljesítőképességét. 
Gyakori tévhit, hogy a romák (érdemtelenül) túltámogatottak, ezzel szemben kutatások igazolják, hogy sem a 
helyi, sem az országos hatáskörű különböző fejlesztési programokban nincs kellő mértékben reprezentálva a 
roma lakosság, sőt a célzottan romáknak szánt források is sokszor alacsony hatásfokkal érik el a célcsoportot. 
 

Településünkön a roma lakosság száma kb. 100 fő, ami a lakosság 4,2 %-át teszi ki. A roma lakosok a település 
belterületén elszórtan élnek, szegregátum nincs.  Az önkormányzat az általa szervezett közmunka programban 
igyekszik a roma családokból legalább a családfőt foglalkoztatni, bár a munkába való bevonásuk nem könnyű.  

A településen a környező településekhez képest több vállalkozás (jellemzően mezőgazdasági, szőlészettel, 
borászattal foglalkozó, de ipari vállalkozás is található) működik, mely vállalkozások jelentős mértékben 
kiveszik részüket a lakosság foglalkoztatásában. Nem minden esetben állandó, bejelentett munkakörben, 
jelentős mértékű az idénymunkás (napszámos) foglalkoztatás.  Az önkormányzat az általa működtetett 
intézményeiben szintén jelentős foglalkoztatónak számít.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
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 

 

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

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 
év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 885 868 1753 92 10,4% 111 12,8% 203 11,6% 

2009 788 863 1651 66 8,4% 89 10,3% 155 9,4% 

2010 876 860 1736 89 10,2% 78 9,1% 167 9,6% 

2011 874 850 1724 94 10,8% 99 11,6% 193 11,2% 

2012 869 845 1714 105 12,1% 110 13,0% 215 12,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
Álláskeresők aránya

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nők férfiak összesen  
 
 



 13 

A nyilvántartott álláskeresők száma 2008-tól 2010-ig egy csökkenő tendenciát mutat. Ez annak tudható be, 
hogy ekkor a közmunka programok kibővülésével egyre többen kerültek ki a munkanélküliek világából. Ez a 
tendencia azonban 2010-ben megfordul és ismét emelkedni kezd az álláskeresők száma. Mivel a közmunka 
program határozott ideig ad lehetőséget a foglalkoztatásra, ezek az emberek visszakerülnek a munkanélküliek 
közé.  
 
 
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

fő 203 155 167 193 244 

fő 6 7 3 12 3 
20 éves és fiatalabb 

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

fő 22 26 20 28 37 
21-25 év  

% 10,8% 16,8% 12,0% 14,5% 15,2% 

fő 21 19 25 26 37 
26-30 év 

% 10,3% 12,3% 15,0% 13,5% 15,2% 

fő 25 21 18 20 25 
31-35 év 

% 12,3% 13,5% 10,8% 10,4% 10,2% 

fő 30 17 16 14 26 
36-40 év 

% 14,8% 11,0% 9,6% 7,3% 10,7% 

fő 26 15 13 20 20 
41-45 év 

% 12,8% 9,7% 7,8% 10,4% 8,2% 

fő 35 19 26 22 25 
46-50 év 

% 17,2% 12,3% 15,6% 11,4% 10,2% 

fő 26 25 33 26 41 
51-55 év 

% 12,8% 16,1% 19,8% 13,5% 16,8% 

fő 12 6 12 24 30 
56-60 év 

% 5,9% 3,9% 7,2% 12,4% 12,3% 

fő 0 0 1 1 0 
61 év felett 

% 0,0% 0,0% 0,6% 0,5% 0,0% 
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Az álláskeresők korcsoport szerinti megoszlásában látszik, hogy a 46-55 év közöttiek magas arányt képviselnek. 
Ez a korosztály a legveszélyeztetettebb. Az iskolai végzettség tekintetében sokan nem rendelkeznek szakmával 
vagy nem a keresletnek megfelelő végzettségűek.  
  

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

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 92 111 203 58 74 132 63,0% 66,7% 65,0% 

2009 66 89 155 41 46 87 62,1% 51,7% 56,1% 

2010 89 78 167 60 31 91 67,4% 39,7% 54,5% 

2011 94 99 193 51 48 99 54,3% 48,5% 51,3% 

2012 119 125 244 27 15 42 22,7% 12,0% 17,2% 

 
 
 

 
 
 
A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek arányát nézve megfigyelhető, hogy 2008-tól 
lényegesen csökkent ez a szám. 2012-re ez 17,2 %-ra csökkent, ami az egyre kiszélesedő közmunka 
programnak, valamint a településen megjelenő vállalkozásoknak tudható be. 
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 206 198 404 8 3,9% 7 3,5% 15 3,7% 

2009 210 201 411 7 3,3% 10 5,0% 17 4,1% 

2010 199 205 404 5 2,5% 4 2,0% 9 2,2% 

2011 197 188 385 12 6,1% 13 6,9% 25 6,5% 

2012 201 192 393 16 8,0% 19 9,9% 35 8,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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A pályakezdő álláskeresők száma folyamatos nő. Amíg 2008-ban 3,7 % volt 2012-ben már ez az arány 8,9 %-ra 
emelkedett. Sajnos ez a tendencia az országos átlagnak megfelelő. Az iskolából kikerülő fiatalok - főleg a 
hátrányos helyzetű településen élők – nehezen tudnak elhelyezkedni.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  év  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 2270 1191 1079 1773 930 843 497 21,9% 261 21,9% 236 21,9% 

2011 2152 1195 957 2005 1025 980 147 6,8% 170 14,2% -23 -2,4% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          
 

A településen regisztrált munkanélküliek aránya az országos és térségi mutatókkal megegyező. 2008. és 2010. 
közötti időszakban csökkent, 2010-től pedig ismét növekedést mutat. 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 203 7 3,4% 64 31,5% 132 65,0% 

2009 155 4 2,6% 41 26,5% 110 71,0% 

2010 167 5 3,0% 49 29,3% 113 67,7% 

2011 193 7 3,6% 45 23,3% 141 73,1% 

2012 244 9 3,7% 82 33,6% 153 62,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A munkanélküliek iskolai végzettségét tekintve a 8 általánost és annál kevesebb osztályt 
végzettek aránya nem éri el a 8 általánosnál magasabb osztályt végzettek arányát. Ebből látszik, 
hogy a szakmával, végzettséggel rendelkezők jelentős száma nem tud elhelyezkedni. Nem 
megfelelő munkaerő piac áll rendelkezésre számukra. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 
száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

 év 

fő Fő % 

2009 Na. na  

2010 Na. na  

2011 na na  

2012 na na  

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
A felnőttoktatásban résztvevőkről adat nem áll rendelkezésre.  
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők  év 

fő fő % fő % fő % 

2009 na 0 na na na na na 

2010 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

2011 4 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 

2012 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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A középfokú felnőttoktatásban résztvevők számáról saját adatgyűjtésből tudunk. Ezek az adatok valószínűleg 
nem pontos adatok. 
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c) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, 
amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges 
munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy 
átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú 
ideig eredménytelen. 
Mád község Önkormányzata által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatható munkaerő piaci 
célcsoport: 

- munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők – foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 
álláskeresők. 

A munkaerő piaci célcsoport foglalkoztatásához a következő formákban nyújtanak támogatást: 
- rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása (legfeljebb 4 hónap időtartam, napi 4 órás 

munkaidő), 
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (legfeljebb 12 hónap időtartam, napi 

6-8 órás munkaidő). 
 
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 32 1% 14 1% 

2011 115 5% 18 1% 

2012 140 6% 22 1% 

2013 93 4% 15 1% 

Forrás: önkormányzati adat    
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A regisztrált munkanélküliek között nagyobb arányt képviselnek a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők. Az alacsonyan iskolázottságúak száma országos átlagban 2001-2011 közötti 
időszakban jelentősen csökkent, ez az arány a településen is jellemző. Foglalkoztatásuk a mindenkori 
közmunka program keretén belül megoldott.  

Településünkön a közfoglalkoztatásban részt vevők száma növekszik. Az aktív korú lakosság mintegy 4-6 %-át 
tudja az önkormányzat e foglalkoztatási formában alkalmazni.  
Többnyire szakképesítést nem igénylő, kisegítő vagy segédmunkás munkakörben foglalkoztatja az 
önkormányzat elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket, akik egyben tartós 
munkanélküliek is. Az önkormányzat alkalmaz közfoglalkoztatottakat valamennyi intézményénél: Művelődési 
Ház, Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Szállást Biztosító Idősek Klubja, Polgármesteri Hivatal.  
A munkanélküliek száma csökkentésének egyik lehetséges formája, hogy az önkormányzat a 
közfoglalkoztatásban rejlő lehetőséget maximálisan kihasználja, és a közfoglalkoztatásban alkalmazhatók 
számát növeli. 
 

Az elmúlt években több közmunka programot pályázott a település, így külterületi utak karbantartására, 
melyhez szükséges a segédmunkaerő. Az elmúlt évben megkezdődött az önkormányzat területén 4 ha-on 
konyhakerti növények termelése. Ezt követően 4 ha szőlőterületet kapott az önkormányzat művelésre. Ezeket 
a területeket közmunkások bevonásával művelik. 

 

 

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

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereske
delmi 

üzletek 
száma 

vendéglátó
helyek 
száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta

tottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoz
tatási 

program
okban 
részt 

vevők 
száma 

2008 159 27 7 82  40282167 46028000   1  96 

2009 159 30 6 

80  

50444428 61403000   1  91 

2010 156 34 6 

78  

55377694 60677000   1 32  

2011 164 49 5 
74  

65946178 101564000   1 115  

2012 182 59 5 

 

70  
63537553 73158000  1   140 

 
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

 
A fentieken leírt közmunka programokon túl az elmúlt években több magánvállalkozás kezdte meg működését 
ill. települt be a községbe, akik helyi munkaerőt foglalkoztatnak.  Fellendülőben van a turizmus, vendéglátás, az 
önkormányzat is ezt a fejlesztési célt támogatja. Tervei között szerepel a jövő évben egy szolgáltató ház 
kialakítása.  
A település teljes hosszán végigfutó Mád-Máj patak medrének burkolása 2012-ben megkezdődött. A pályázat 
útján épülő beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzés feltételként írta elő mádi lakosok foglalkoztatását.  
 
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.) 
 
A tiszaújvárosi Jabilban dolgozókat rendszeres járattal szállítják a munkahelyre. Szerencsre busz és vonatjárat 
egyaránt közlekedik. Itt a Nestle cukorgyár ill. egyéb szolgáltatók a foglalkoztatók. Szomszédos településeken 
(Tállya, Rátka) is dolgoznak, jelentősebb foglalkoztatók a szőlőműveléssel foglalkozó vállalkozások.  
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-

napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat 
járatok 
átlagos 
száma 

munkanap
okon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít
hetőség 

átlagos utazási 
idő kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

10 perc 5 15 perc 9 8 perc nincs   

Megye-
székhely 

50 perc nincs nincs 9 50 perc nincs   

Főváros 3 h nincs nincs 9 3 h nincs   

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, 
önkormányzat adatai     

 

 
e.) A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő program a 
településen nincs. Képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük a Szerencsi Munkaügyi Központ által 
meghirdetett tanfolyamok.  
 

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

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs   

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van  
Első munkahely teremtési program 

pályakezdőknek 

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a vonzásközpontban 

van  Diákfoglalkoztatás, diákmunka 

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 

f.) A  munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok szintén a Szerencsi 
Munkaügyi Központnál történhet. Az ott igénybe vehető programok, képzések az alábbiak:  Középfokú angol 
"komplex" államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő), 
Gazda és angol nyelvi modul, társadalombiztosítási ügyintéző, számítástechnikai szoftverüzemeltető + ECDL és 
angol nyelvi modul, szakács és angol nyelvi modul, cukrász és angol nyelvi modul, mérlegképes könyvelő és 
angol nyelvi modul, C+CE+GKI (alapképesítés), Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó és német 
nyelvi modul, Targoncavezető+hatósági vizsga (3312 gyalogkíséretű, 3324 vezetőüléses, 3313 vezetőállásos 
típusokra) 
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

3.2.13. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 0 1 

2009 0 0 

2010 0 1 

2011 0 1 

2012 0 2 

2013 0 2 

 

Települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 

foglalkoztatás (fő)
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Az önkormányzat intézményeinél közmunka program keretében kisegítő személyzetet foglalkoztatnak, de 
lehetőség szerint valamely szakirányú végzettséggel rendelkező munkanélkülit. Tekintettel arra, hogy 
településünkön a roma lakosság száma nem számottevő, ebből is jelentősebb létszámban vannak a kiskorúak, 
foglalkoztatásuk nem az intézményekben történik. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén településünkön hátrányos megkülönböztetés nincs. A cigány lakosság 
foglalkoztatása a közmunka, közcélú munka programokon belül valósul meg. Tekintettel arra, hogy jellemző 
körükben a szakképzettség hiánya a szakmunkát nem igénylő területeken történik a foglalkoztatásuk. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

 
a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb. 
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci 
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető szolgáltatásokat. 
 
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és 
természetbeni ellátási formák adhatók: 

� Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

� Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális 
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, rendszeres szociális 
segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 

� Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 

 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1786 48 2,7% 

2009 1743 45 2,6% 

2010 1736 38 2,2% 

2011 1540 31 2,0% 

2012 1460 12 0,8% 

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

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

év 

fő fő % 

2008 203 27 13,3% 

2009 155 18 11,6% 

2010 167 21 12,6% 

2011 193 12 6,2% 

2012 175 31 17,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Álláskeresési támogatásra az a munkanélküli jogosult, aki 2013. január 1 előtt 180 nap munkaviszonnyal, 2013. 
január 1 után pedig 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik. Ez a munkaügyi központ által folyósított támogatási 
forma. A támogatásra jogosultak száma 2008-tól 2010-ig csökkent, ennek oka a közfoglalkoztatási programba 
bevont személyek számának növekedése. 2010. és 2011. között a támogatásra jogosultak száma növekedett, 
mert a vonzáskörzetben állások szűntek meg,  a közfoglalkoztatottak határozott idejű foglalkozatása is lejárt,  
ezáltal ezek az emberek is visszakerültek ebbe a munkanélküli rendszerbe. Ezt követően ismét csökkenő 
tendencia következik, mert a munkanélküliek bekerültek az önkormányzat szociális ellátási rendszerébe, ill. a 
közmunka program keretében történő foglalkoztatásba. 

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
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Álláskeresők támogatása 

A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat  

az Flt. 14. §-a rögzíti. 

A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. § 

- alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén. 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három  

hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő  

magánszemélyek számára, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér  

(minimálbér) összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. 

A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati  

eljárás keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának  

növelésével tartós foglalkoztatást biztosító munkáltató 

Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső  

személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek. 

Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a  

jogszabályban rögzített feltételek esetén. 

Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a  

munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint. 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 
alapján megvonták a 

támogatást 
év 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

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

elesett  
 

2008 120 6,7 0   0  0 

2009 16 0,9 % 131 84 % 0  0 

2010 16 0,9  % 83  50 % 0  0 

2011 13 0,8 % 150 78 % 2  0 

2012 11  0,7 % 165  95 % 5  0 

2013 9        0,3 187           96 %  3  0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
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2008-ban a Munkanélküli Központ ellátásából kikerülő munkanélküli az önkormányzat által nyújtott rendszeres 
szociális segélyre vált jogosulttá. 2009-től a szociális ellátások változása miatt felosztásra kerültek az ellátottak. 
Egyik részük az aktív, munkába bevonható létszám, másik pedig az inaktívak, a munkaképességüket legalább 
67 %-ban elvesztették és nyugdíjszerű ellátásra nem jogosultak. Ezeknek a létszáma folyamatosan csökken, az 
életkor előrehaladtával öregségi nyugdíjra szereznek jogosultságot. Az aktív korúak száma változásának oka 
megegyezik a korábban Fht-ra jogosultaknál felsorolt okokkal.  

 

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 

A településen bérlakás állománnyal az önkormányzat rendelkezik. A bérlakások száma nem elégíti ki azt az 
igényt amire szükség lenne.  A volt Ásványbánya iroda épületének e célra történő megvásárlása már régen 
foglalkoztatja az önkormányzat vezetését, azonban ennek megvásárlására ill. felújítására anyagi okok miatt 
nem került sor. A meglévő bérlakás állomány komfort fokozatai a komfort nélkülitől a félkomfortosig terjed.  
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 

összes 
lakásállo

mány 
(db) 

  

bérlak
ás 

állomá
ny 

  
szociális 

lakásállom
ány (db) 

  

egyéb 
lakáscélra 

használt nem 
lakáscélú 
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(db) ingatlanok 
(db) 

    

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 

biztosító 
lakások 
száma 

2008 1210 10 16 3 0 0 0 0 

2009 1210 8 15 3 0 0 0 0 

2010 1210 5 14 3 0 0 0 0 

2011 1210 3 14 3 0 0 0 0 

2012 1200 3 13 2 1 0 0 0 

2013 1200 3 10 1 0 0 0 0 
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b) szociális lakhatás 

Egy szociális lakást tartott fenn az önkormányzat, ebbe egy családot beköltöztetett. A településen hajléktalan 
nincs.  
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan a településen nincs. 
 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
Településünkön nincs jelen a hajléktalanság, a lakhatási körülmények a legrosszabb esetben is elfogadhatóak. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

A 35 év alatti, első lakást vásárló ill. építő fiatalokat az önkormányzat „első lakáshoz jutók vissza nem térítendő 
támogatásával” ösztönzi arra, hogy a községben telepedjenek le. Építkezőknek kedvezményes áron értékesíti 
az építési telket. A rászorult személyek részére a jegyző lakhatási kiadásaik csökkentésére lakásfenntartási 
támogatást állapít meg. Az önkormányzat a  nyugdíjasokat egyedi kérelem alapján díjfizetési kedvezményben 
részesíti amennyiben a nyugdíjas által lakott lakásban más keresőképes személy nem lakik. A ténylegesen 
fizetendő díj és a kedvezményes díj közötti különbözetet az Önkormányzat átvállalja. 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 246 0 

2009 311 0 

2010 315 0 

2011 320 0 

2012 350 0 

2013 333 0 
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f) eladósodottság 

Településünkön az eladósodottság nem jellemző. Esetenként előfordul, hogy gáz-, illetve áramszolgáltató a 
szolgáltatást a közműdíj elmaradás miatt kikapcsolta, de ez a helyi ismeretek alapján jut tudomására az 
önkormányzatnak.  Ezeket az esetleges elmaradásokat az adós rendszerint saját maga megoldja. Évente 
esetleg egy-egy esetben kérnek segítséget az önkormányzattól. A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyedi 
döntése milyen mértékben tudja a kérelmezőt támogatni. Kétféle támogatási formát tud biztosítani. Átmeneti 
segély formájában az elmaradt összeg egy hányadát, ill. a elmaradás teljes összegét részletekben történő 
visszafizetéssel. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A település külterületén és nem lakóövezetében életvitelszerűen nem laknak. A település egész területe 
közművesített, víz, gáz, szennyvízcsatorna, csapadékvíz elvezetés kiépítve. Busz és vonat közlekedés 
biztosított.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Településünkön telep, szegregátum nem található. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 

2008 2 0  0 

2009 2 0  0 

2010 2 0  0 

2011 2 0  0 

2012 2 0  0 

2013 2 0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A településen két háziorvosi körzet működik. Gyermekorvos nincs, a legközelebbi gyermekorvos Szerencsen 
található.  
 
 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 221 

2009 215 

2010 202 

2011 171 

2012 106 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A közgyógyellátásra jogosultak száma évről évre csökken. Ennek egyik oka az időskorúak elhalálozása, illetve a 
jogszabály változása, ami szűkítette a jogosultak körét.  
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 9 

2009 15 

2010 14 

2011 15 

2012 10 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az önkormányzat szociális rendelete méltányossági alapon lehetővé tette az egyenes ági hozzátartozó ápolását 
végző személy ápolási díjra való jogosultságát. A rendeletet az önkormányzat képviselő-testülete 2009-ben 
felülvizsgálta és ezt az ellátási formát megszűntette. Ezáltal az ápolási díjra jogosultak köre folyamatosan 
csökken, más ellátási formára lettek jogosultak, így pl. bérpótló juttatás, munkanélküli segély. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

A településen két háziorvosi szolgálat működik vállalkozási formában,  teljes mértékben ellátják a lakosságot a 
két körzetben. Az ügyeleti ellátás a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás keretében történik.  A 
legközelebbi szakellátások a Szerencsi Egyesített Szociális Intézetben érhetők el, kb. egy éve a Tokajban 
kialakított rendelő intézetben is igénybe vehetőek. 

 

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

A különböző szűrővizsgálatokra elsősorban Miskolcon ill. Szerencsen van lehetőség. Különböző ingyenes 
vizsgálatokat a helyi művelődési házban is végeznek, mint pl. látás-, hallás vizsgálat. A kötelező tüdőszűrés 
mozgó géppel helyben történik. 

 

c) A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a Szerencsi Egyesített Szociális Intézetben érhetők 
el. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A közétkeztetési konyha által nyújtott szolgáltatás megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. 
§ (3) bekezdésének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 
gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és 
tápértékű étkezést kell biztosítani. 
Az élettani szükségleteknek megfelelő étrend biztosításához a táplálkozás-egészségügyi előírások kidolgozása – 
törvényi előírás és a kormány kijelölése alapján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) 
feladata. 
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2011. augusztus 01. napján  közzétette a „A rendszeres étkezést biztosító 
szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlását”. Az ajánlás rendelkezik többek 
között: 

- a fogalmak meghatározásáról 
- a nyersanyag-kiszabási ív vezetéséről 
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- az étrendtervezés szabályairól 
- az ellátás során biztosítandó étkezésekről 
- a tájékoztatási kötelezettségekről 
- a naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok összetételéről 
- a tejtermékekre vonatkozó ajánlásról 
- a sűrítésre és zsiradék felhasználásra vonatkozó ajánlásról, 
- a folyadékpótlásra vonatkozó ajánlásról, 
- a tíz élelmezési napra vonatkozó ajánlásról, 
- a magas zsírtartalmú nyersanyagokra vonatkozó ajánlásról, 
- a közétkeztetésben biztosított étkezések sótartalmára vonatkozó ajánlásról, 
- a felhasznált élelmiszerek, élelmiszercsoportok felhasználásának gyakoriságára vonatkozó ajánlásról, 
- a kerülendő élelmiszerekről és élelmiszercsoportokról, 
- a diétás étkeztetésről, 
- a személyi feltételekről. 
- Az ajánlás mellékletei között található: 
- a nyersanyag-kiszabati útmutató 
- a változatossági útmutató számításának képlete, 
- a korcsoportonként napi energiaszükséglet 
- az adagolási útmutató 
- a korcsoportonként ajánlott sómennyiség 
- az élelmiszerekre, élelmiszercsoportokra vonatkozó előírások tíz élelmezési napra számítva. 

 

A közétkeztetést az önkormányzat által fenntartott 500 adagos konyha látja el. Az óvodai és általános iskolai 
gyermek étkeztetés mellet az Szállást Biztosító Idősek Klubja, a Nappali Ellátásban részesülők napi étkeztetését 
biztosítja. A konyha az iskola területén található, az óvodába naponta szállítják az ebédet. Az óvoda melegítő 
konyhával van felszerelve. A Szállást Biztosító Idősek Klubjába ill. az étkezést igénybe vevők számára az 
önkormányzat tulajdonában lévő autóval szállítják ki az ebédet. Erre a munkára közmunkásokat alkalmaz. Az 
önkormányzat 2012-től saját kerttel rendelkezik, amit szintén a közmunka programban foglalkoztatottakkal 
műveltet. Az itt termelt nyersanyag feldolgozása a konyhán történik.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A településen két futball csapat működik. A hivatalos bejegyzett Mádi Football Club és egy önkéntesek által 
fenntartott csapat. Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát és öltözőt használják, melyet pályázat 
útján ebben az évben újítottak fel. A belső felújítás, korszerűsítést követően kerül sor a külső felújításra. 
Jelenleg 112 fő fiatal sportolójuk van melynek eloszlása elég széleskörű. Negyedik éve sikeresen működik az 
utánpótlás nevelésük, 7 évesektől 21 évesekig. A nyári szünet idején foci táborban vehetnek részt a gyerekek 
Tiszavasváriban.  Az általános iskola udvarán szintén ebben az évben kerül sor egy korszerűen megvilágított 
műfüves pálya kialakítására.  A legközelebbi úszás és fürdő szintén Szerencsen vehető igénybe. Az óvodai és 
általános iskolai gyermekek nevelésében fontos szerepet játszik az egészséges életmódra nevelés. Az iskola 
rendszeres úszás oktatást szervez, melyre szervezetten busszal szállítják a gyerekeket. A  

Az általános iskola udvarán szintén ebben az évben került sor egy korszerűen megvilágított műfüves pálya 
kialakítására. Ennek fedetté tételét szeretné megoldani az önkormányzat. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A szociális szolgáltatások keretén belül a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások közül  településünkön a 
lakosságszám alapján az önkormányzat köteles biztosítani: 

• Étkeztetést 
 
Ezeken felül társulási formában biztosítja a házi segítségnyújtást, a családsegítést. Az önkormányzat idősek 
klubját működtet. 
Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások közül 10 férőhelyes átmeneti elhelyezést nyújtó szállást 
biztosító idősek klubja működik. 
A gyermekjóléti alapellátások közül önkormányzatunk köteles biztosítani a gyermekjóléti szolgáltatást és a 
gyermekek napközbeni ellátását. A bölcsődei csoport működtetését az önkormányzat önként vállalta fel. 
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Megállapítható, hogy Mád község Önkormányzata valamennyi, a jogszabályokban kötelezően előírt ellátást 
biztosítja. 
A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, így az egyéni igényeknek megfelelően biztosítják a kért 
szolgáltatásokat. 

 

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

 
A szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód 
követelménye. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

 

A szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül pozitív diszkrimináció nem érvényesül településünkön. 

 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Településünkön a közösségi élet nagy részének a Városi Könyvtár és Művelődési Ház biztosít helyet. A 
különböző kulturális műsorok, programok mellett az önképzés és önkifejezés fontos helyszíne. Különböző 
tanfolyamok, művészeti csoportok működnek az intézmény keretében. De helyet ad a helyi egyesületeknek, 
kluboknak is. Nyilvános, közösségi Internet-hozzáférést biztosít az intézmény látogatói számára. Az intézmény 
segíti a civil szervezetek működését, a szabadidő tartalmas, hasznos és egészséges eltöltését,  városunk 
természeti értékeinek megismerését, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak bemutatását, a 
kézműves kultúra elsajátítását, a közösséget építő magatartásformák kialakítását. A Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház helyet biztosít az önművelődést, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvényeknek, 
civil szervezeteknek. 
 

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

Településünkön etnikai konfliktusok nincsenek. 

 

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

 
Településünkön a helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai közül legjellemzőbb a különböző 
intézményeknek, szervezeteknek – Szállást Biztosító Idősek Klubja, Védőnői Szolgálat,  – való adományozás. 
 

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

 
Településünkön nem működik cigány nemzetiségi önkormányzat. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

10% feletti településünkön a munkanélküliség, 
ezen belül magas a tartós munkanélküliek aránya 

közfoglalkoztatásban résztvevők számának 
növelése 

a roma gyermekek identitástudata gyenge, 

nem ismerik saját kultúrájukat, hagyományaikat 

a gyerekek roma identitásának növelése, 
kultúrájuk, hagyományaik megismertetése 
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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.) 

 
Településünkön a lakosságon belül a gyermekek aránya évről évre csökken. Míg 2001-ben a 0-14 éves korú 
gyermekek száma még 451 fő volt, 2010-ben 256 fő. A következő évben némi emelkedés tapasztalható, 262 fő.  
A gyermekek arányának csökkenését mutatja az ún. öregedési index is, mely 2008-ban 119,5 % volt, 2010-ben 
már 127,1%. A születések száma is csökken, 2008 és 2011 között a csökkenés 14% volt. 
 
A fenti megállapításokat az alábbi táblázatok és  diagramok támasztják alá. 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1259 1099 2358 53% 47% 

0-2 évesek     52     

0-14 éves 128 134 262 49% 51% 

15-17 éves 48 36 84 57% 43% 

18-59 éves 633 741 1374 46% 54% 

60-64 éves 96 73 169 57% 43% 

65 év feletti 257 115 372 69% 31% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 539 451 119,5% 

2008 523 283 184,8% 

2009 532 275 193,5% 

2010 540 256 210,9% 

2011 541 262 206,5% 

                                                          

 

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

 

 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 

2008 0 0 22 
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2009 0 0 25 

2010 2 1 25 

2011 2 1 26 

2012 1 0 24 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 
védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 
Településünkön a veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 2008 és 2011 között a emelkedett, ezt követően 
csökkenést mutat. Véleményünk szerint ez annak a következménye, hogy a gyermekjóléti ellátó rendszer 
nagyon jól működik a településen, a veszélyhelyzet kialakulását meg tudja előzni.  
 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a 
Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet 
vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  
2. korhatár előtti ellátásban,  
3. szolgálati járandóságban,  
4. balettművészeti életjáradékban, részesül. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 243 1 0 0 45 

2009 233 1 0 0 43 

2010 267 1 0 0 44 

2011 253 1 0 0 36 

2012 247 1 0 0 38 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Településünkön 2010-ig növekedett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részsülők száma, 2012-ben 
viszont csökkent. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma változó. Rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban részesíthető az a gyermek, ill. fiatal felnőtt, akinek családja időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők száma 

2008 34 47 51 47 10 28 

2009 39 60 24 60 10 33 

2010 40 68 17 68 8 56 
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2011 47 78 15 78 6 0 

2012 51 77 16 77 8 0 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

Az iskolában a rendelkezésre álló adatok szerint emelkedett az ingyenesen étkezők és az 50%-os mértékű 
kedvezményes étkezésre jogosultak száma.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Jelenleg az általános iskolába nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek nincs. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezet településünkön nincs. 
 

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

 

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

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 2 8,5 

2009 2 8 

2010 2 6,5 

2011 2 6,5 

2012 2 3,5 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Településünkön a Védőnői Szolgálat két védőnő alkalmazásával működik, akik két körzetben látják el 
feladataikat. Egy védőnő látja el az iskola védőnői feladatokat is. A fenti táblázatban az egy védőnőre jutó 
gyermekek számában benne van az általános iskolások száma is. 
A védőnők először a tanácsadáson találkoznak a várandós anyákkal – mely heti két alkalommal biztosított 
településünkön – és azt követően folyamatosan tartják velük a kapcsolatot. Cél a várandósság időszakának, 
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majd a megszületett csecsemő fejlődésének figyelemmel kísérése. Erre egyrészt az Egészségházban tartott 
tanácsadáson nyílik lehetőség, ahol meghatározott időpontban szülész-nőgyógyász, illetve gyermekorvos is 
jelen van, másrészről a védőnők a családgondozások során győződnek meg a kismamák, anyukák és 
gyermekeik állapotáról. 
A védőnők feladatai közé tartozik: 

- várandós anyák és a 0-18 éves korú gyermekek és családjuk gondozása 
-   tájékoztatás, tanácsadás, az egészségmegőrzés, az optimális környezeti feltételekre vonatkozóan 
(helyes táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, egészséges életmód) 
-  a gyermekek megfelelő érzelmi, értelmi fejlődésének elősegítése, biztosítása, veszélyeztetettség 
megelőzése. 

A védőnők – a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként – egészségügyi veszélyeztetettség esetén a szülész-
nőgyógyásszal, illetve a gyermekorvossal együttműködve gondozzák a családokat, szociális veszélyeztetettség 
esetén lépéseket tesznek a fennálló körülmények megváltoztatására, mely a Gyermekjóléti Szolgálattal 
együttműködve valósul meg. 

 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen gyermekorvosi ellátás nem működik, legközelebbi gyermekorvos Szerencs található. 
 
 

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

 
A 0-7 éves korosztály speciális ellátása helyben biztosított. A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a 
fogyatékos gyermek legfeljebb nyolcéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy 
fejlesztő felkészítésben vehet részt. Az óvodában egy gyógypedagógust van.  

 

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő 
összes 

bölcsődei 
férőhelyek 

száma 

2008  1 14  0  10  

2009 1  14  0  10  

2010  1 12 0  12  

2011  1 12  0  12  

2012  1 12  0  12  

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

A településen családi napközi nem működik. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Gyermekjóléti Szolgálat: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
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visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi 
gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó 
egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A 
gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát a Hegyaljai Családsegítő- és Gyermekjóléti Társulás keretein belül 
működő Gyermekjóléti Szolgálat látja el Mezőzombor község gesztorságával. A településre egy fő 
családgondozó hetente két alkalommal jár ki. A tárgyi feltételeket az önkormányzat biztosítja. Nincsenek a 
Gyermekjóléti Szolgáltatnál azonban olyan eszközök, amelyek a gyermekek szabadidős tevékenységét vagy 
esetlegesen tanulásukat segítik (játékok, bútorok, számítástechnikai eszközök). 
 
Gyermekek napközbeni ellátása: A gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei és óvodai nevelés keretén belül 
valósul meg. A Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézmény keretein belül egy 
bölcsődei csoport és 3 óvodai csoport működik. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni 
és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint 
e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat. 
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben 
meghatározott alaptevékenység keretében 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői -szolgálat, a háziorvos,  
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, 

a családsegítő központ, 
- a köznevelési intézmények, 
- a rendőrség, 
- az ügyészség, 
- a bíróság, 
- a pártfogó felügyelői szolgálat, 
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 
- a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, 
- a munkaügyi hatóság. 

Az előzőekben felsorolt intézmények és személyek kötelesek 
- jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 
- hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos 

elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által 
előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely 
állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet.  

Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni 
és egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

 
Az észlelő-és jelzőrendszerrel jól működik településünkön, együttműködésünket megfelelőnek tartjuk.  A 
jelzések a gyermekjóléti szolgálathoz elsősorban közoktatási intézményekből érkeztek, valamint jelzett, illetve 
értesített a rendőrség,  védőnői szolgálat.  
Közoktatási intézménytől leginkább a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos problémák, és a passzív 
tanórai részvétel miatt érkeznek jelzések, illetve jeleztek súlyos szülői elhanyagolás miatt is. Továbbra is 
emelkedő tendenciát mutatnak a gyermekek magatartási problémái miatti esetek, mely egymáshoz és a 
felnőttekhez való problémás viszonyukban nyilvánul meg.  
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Összességében elmondható, hogy az észlelő- és jelzőrendszer több tagjával napi kapcsolatban áll a 
Gyermekjóléti Szolgálat, mind a szakmai, mind pedig a személyes kapcsolat elősegíti a rugalmas, a gyermekek 
érdekeit szem előtt tartó közös munkát. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások biztosítása nem kötelező önkormányzati feladat, azt az állam 
biztosítja a gyermekek részére. 

 

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

 

A program 3.6 pont e) pontjában már kifejtettük a gyermekek sport programokhoz való hozzáférésének 
lehetőségeit. 

A gyermekek számára szabadidős és szünidei programok szervezésében településünkön kiemelkedő a Mádi 
Football Club tevékenysége. 

Sajnos a település nem rendelkezik megfelelő tornateremmel, tornacsarnokkal. Ezért az őszi-téli időszakban a 
sportolási lehetőségek beszűkülnek. Az általános iskolások egy régi tornaterembe járnak testnevelés órára, ami 
nem egy épületben van az iskolával. A 45 perces órát így a tornaterembe jutás meglehetősen lerövidíti. 

A nyári szünidőben számos programot szervez az általános iskola. Kirándulás, táborozás, olyan program is mely  
a tanévben is folytatódik. Ilyen pl. a Mád Felfedezői Koroknay Dániel Felfedező Csapat.  

Minden évben sok gyermeket vonz a Református gyülekezet által szervezett nyári táborozás, ahol a gyermekek 
reggeltől délutánig különböző kézműves és egyéb foglalkozáson vehetnek részt egy héten át. A táborban 
rendszeresen külföldi gyerekek is részt vesznek. 

Az általános iskolában a gyerekek sok lehetőség közül választhatnak: például matematika, történelem, rajz, 

kézműves, természetismeret szakkörök működnek. Különböző tanodai szakkörök működnek, így pl. néptánc, 

mazsorett.  

 

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

 
A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

A gyermekétkeztetést településünkön az önkormányzati fenntartású központi konyha biztosítja. 
Településünkön a gyermekétkeztetés megfelel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) 
bekezdése azon követelményének, mely szerint a közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, 
szociális és gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű 
és tápértékű étkezést kell biztosítani. Biztosított az életkor specifikus étrend. 

Biztosított továbbá az, hogy az intézményekben az arra jogosultak igénybe vegyék az ingyenes, illetve 
kedvezményes étkeztetést. A fenti táblázatból látszik, hogy az óvodában évről-évre nő az ingyenes étkezők 
száma, mely magyarázható a gyermeklétszám emelkedésével. Amiatt is növekedett az óvodások száma, hogy 
bevezették az ún. óvodáztatási támogatást. Óvodáztatási támogatást a települési önkormányzat jegyzője 
annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére állapítja meg, aki  

• a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.  

A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban 
önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

 

Az iskolában folyamatosan növekszik az ingyenes gyermekétkeztetésben részesülők száma, ami a családok 
egy főre eső jövedelmének csökkenésével magyarázható. Ugyanez a helyzet az ingyenes tankönyvellátásban 
részesülők számával is. 



 38 

 
 

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

 A szolgáltatások nyújtásakor településünkön nem sérül az egyenlő bánásmód követelménye. 
 

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

Pozitív diszkrimináció nem érvényesül a szolgáltatások terén. 
 

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 Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a 
szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra 
létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai 
csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A 
gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői 
bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes 
gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét tekintve. 
Településünkön az SNI gyermekek többi gyermekkel való együttnevelésének, oktatásának feltételei adottak. 
 

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

 

 
 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6,30 - 16,30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 7 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 7 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
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Az óvodában  7 főállású pedagógust alkalmaznak, a szakember ellátottság képesítés szempontjából teljes. Az 

óvodapedagógusok közül egynek van gyógypedagógusi végzettsége, így a csoportokon belül a gyerekek mikro 

csoportos fejlesztését, foglalkoztatását ő végzi. Egy logopédus és egy fejlesztőpedagógus jár ki a Pedagógiai 

Szakszolgálattól heti 1-1 alkalommal. 

 

 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 62 3 100 1  62  0  

2009 60  3  100  1  60  0  

2010 58  3  75  1  58  0  

2011 61  3  75  1  61  0  

2012 69  3  75  1  69  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés     

 
Az intézmény kettős funkciót lát el a kisgyermekek napközbeni bölcsődei ellátását, amely a szociális 
rendszerhez tartozik, és az óvodás gyerekek nevelését, amely az köznevelési rendszer felügyeli. Ez a szervezeti 
struktúra 8 éve működik. Ezzel az intézményi formával a helyi igényt kielégíti, segíti a településen élő 
családokat. A bölcsődében 2012-2013-évben két éves kortól gondoznak gyerekeket. 
 
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

10 22 18 17 2 69 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma  

0 2 3 2 0 7 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül 
a hátrányos helyzetűek 
létszáma 

4 12 11 6 2 35 

a beíratott gyermekek közül 
a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 

1 3 1 3 0 8 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

 

Az általános iskolában 22 főállású pedagógust alkalmaznak, melyből egy főállású gyógypedagógus. Az általános 

iskola szakember ellátottsága teljes. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 57 71 128 39 30,5% 

2011/2012 62 64 126 31 24,6% 

2012/2013 57 66 123 30 24,4% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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Az általános iskola tanulói létszáma évről évre csökkent, ebből is látszik, hogy a gyermek létszám a településen 
csökkenőben van.  
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

tanév 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar        

        



 41 

 

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
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Az általános iskolában 8 évfolyam működik, minden évfolyamon egy osztállyal. 
 
 
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma 133  

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 7  

Más településre eljáró általános iskolások létszáma  10 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 57  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  25 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

A más településre járó általános iskolai tanulók elsősorban Szerencsre járnak a 6 osztályos 
gimnáziumba.  A bejáró tanulók pedig a gyógypedagógus miatt járnak a mádi iskolába.  
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 5 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 1 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 11 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős - - 

Iskolaorvos - - 

Iskolapszichológus - - 

Kisegítő személyzet 5 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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Az általános iskolában 22 főállású pedagógust alkalmaznak, melyből egy főállású gyógypedagógus. Az általános 

iskola szakember ellátottsága teljes. 

 
 

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

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban 

tanév 

fő % 

2010/2011 18 100 

2011/2012 18 100 

2012/2013 21 100 

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

8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya
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Az iskola pedagógusainak szakmai hozzáértését bizonyítja, hogy a 8 osztályt eredményesen befejezők száma évek óta 
100 %.  
 
4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-
2013. 
tanév 

                            

Telephely
1 (szükség 
szerint, 
töröljön 
vagy 
szúrjon be 
plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg-

nevezés
e  

Létsz
ám 

Napkö
zis 

Bejá
ró 

 
Hátrán
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helyzet
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ma 
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tanulók 
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az 
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ához 
viszony

ítva 

  
Halm
ozott

an 
hátrá
nyos 
helyz
etűek 
létszá

ma 
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tanulók 
aránya 

az 
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ma 
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1. 
évfolyam 
A osztály 

alsó 13 13 0 10 77% 0 0% 1 8% 1 0 0  2 

2. 
évfolyam 
A osztály 

alsó 16 16 3 9 56% 1 6% 2 13% 1 0 0  6 

3. 
évfolyam 
A osztály 

alsó 13 6 1 7 54% 5 38% 2 15% 1 0 0  4 

4. 
évfolyam 
B osztály 

alsó 16 5 0 6 38% 3 19% 3 19% 1 0 0  6 

5. 
évfolyam 
B osztály 

felső 17 9 1 4 24% 5 29% 1 6% 0 0 0  3 

6. 
évfolyam 
B osztály 

felső 12 4 2 3 25% 3 25% 2 17% 1 0 0 4  

7. 
évfolyam 
B osztály 

felső 16 3 1 8 50% 3 19% 4 25% 1 0 0  8 

8. 
évfolyam 
B osztály 

felső 21 3 0 10 48% 5 24% 2 10% 0 0 0  4 

Összesen:   124 59 8 57 46% 25 20% 17 14% 6 0 0 29 

Forrás: Önkormányzati, 
intézményi adatok, KIR             

A hátrányos helyzetű tanulók létszáma az iskolában tanuló gyermekek 46 %-át teszi ki, ami meglehetősen 
magas létszám. Ennek elsődleges oka a szülők alacsony jövedelme, munkanélküliség.  A halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 20 %-ot tesz ki.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció  

 
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így 
különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az 
oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az 
oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való 
hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, 
oklevelek kiadása, a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel 
összefüggő jogviszony megszüntetése során.  
A Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde az óvodai nevelést egy feladat ellátási helyen biztosítja. Az 
intézménybe való felvételnél azonos feltételek érvényesülnek, nincs szegregációs gyakorlatra utaló jel.  

 

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

 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 
  

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 
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6. évfolyam 1619 1483 1515 1465 1569 n.a. 1472 n.a. n.a. 
 na 

8. évfolyam 1622 1583 1738 1577 1777 n.a. 1567 n.a. n.a. 

 na 
6. évfolyam 1622 1498 1535 1486 1577 n.a. 1489 n.a. n.a.  na 

8. évfolyam 1661 1622 1651 1601 1914 n.a. 1612 n.a. n.a.  na 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 

Településünkön egy általános iskola működik.  A kompetencia mérések eredményei az országos átlagnál 

magasabbak  mind a 6., mind pedig a 8. évfolyamon. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az általános iskolában különböző tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. Ezek eredményessége az átlagok javulásában is 
mutatkozik. 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
tehetséggondozó 

program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
Alapfokú 

művészetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009  -  -  90  54  46  32  60  30 

2009/2010  - -  78   41 48  25 69  34  
2010/2011  - -  92  52  53  30  68  41  
2011/2012  -  - 67  43  58  40  63  40  

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Pozitív diszkrimináció továbbá a hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló diákok Bursa Hungarica Ösztöndíj 
támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók tankönyv támogatása, továbbá az Arany János Tehetséggondozó 
Programban való részvétel. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az általános iskola nem rendelkezik megfelelő, 
mindent igényt kielégítő tornateremmel 

Ennek kialakítása pályázat útján történhet, a hiány 
kompenzálására egyenlőre a műfüves pálya 

kialakítása ad megoldást 

Magas a településen a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

Munkahely teremtéssel a szülők jövedelmének 
emelkedése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
Magyarországon a nők gazdasági aktivitása kisebb, mint a Nyugat-Európai országokban. A nők gazdasági 
aktivitását nagy mértékben befolyásolja társadalmi szerepvállalásuk. 
A nők gazdasági aktivitásának fontos befolyásoló tényezője a gyereknevelés. Míg a férfiak körében a 
gyereknevelés – lényegében függetlenül a gyerek korától – valamelyest növeli a munkavállalás valószínűségét, 
az iskoláskor alatti vagy kisiskolás korú gyereket nevelő nők aktivitása lényegesen alacsonyabb, mint az azonos 
tulajdonságokkal rendelkező gyerektelen vagy idősebb gyereket nevelő nőké, a gyereknevelés 
aktivitáscsökkentő hatása annál nagyobb, minél kisebb a gyerek. Befolyásolja a nők gazdasági aktivitását a 
gyermekek száma is, a három vagy több gyermek radikálisan csökkenti a nők gazdasági aktivitását. A 
gyereküket egyedül nevelő nők inkább kívánnak munkát vállalni, mint az azonos tulajdonságokkal rendelkező, s 
ugyanannyi és ugyanolyan korú gyereket nevelő, de párkapcsolatban élő nőtársaik. 
Markáns különbségek mutatkoznak a két nem között a munkavégzés keretei szerint. A nők között magasabb az 
alkalmazottak aránya, a férfiak viszont gyakrabban dolgoznak önfoglalkoztatóként (egyéni vállalkozók, társas 
vállalkozások dolgozó tulajdonosai). 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 882 880 na na 78 123 

2009 801 901 na na 81 98 

2010 792 882 na na 79 95 

2011 785 873 na na 112 134 

2012 825 821 na na 85 100 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
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Munkavállalási korúak száma (fő)
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A fenti adatokból szembetűnően látszik, hogy településünkön lényegesen magasabb a munkanélküli nők 
száma, mint a férfiaké.  

A foglalkoztatottak számáról sajnos nincsenek helyi adatok. Országos adatok szerint a foglalkoztatott nők 
aránya kevesebb, mint a férfiaké. Ennek egyik oka, hogy a gyermekvállalás miatt több nő van az inaktívak 
között (GYES, GYED, GYET). A munkanélküliségbe lépő nők egy része nem állásvesztő, hanem korábban inaktív 
volt. 

Megállapítható az is, hogy a munkanélkülivé vált nők a férfiaknál kisebb eséllyel jutnak vissza a 
mukaerőpiacra, következésképpen az átlagosnál hosszabb időt töltenek munka nélkül mint a férfiak. 

Annak, hogy a nők száma magasabb a munkanélküliek között oka lehet az is, hogy településünkön nem 
elterjedtek az atipikus, részmunkaidős foglalkoztatási formák, a rugalmas munkaidő beosztás.  

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A foglalkoztatást segítő képzési programokban való részvételről a Munkaügyi Központ Szerencsi Kirendeltsége 
nem tudott adatot szolgáltatni, helyi adatbázis pedig nincs.  
Országos adatok szerint a foglalkoztatást segítő és képzési programok elősegítik a munkavállalás esélyét. 
Ugyanakkor a munkanélküli férfiak nagyobb eséllyel vesznek részt vállalkozás-támogatási programokba és 
vállnak vállalkozóvá. A bértámogatási programokba azonos eséllyel kerülnek be a nők és a férfiak. 

 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

év 
munkanélküli 

nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/szakmunkás-

képző 
érettségi főiskola egyetem 

2008 123 10 31 32  48  2  0 

2009 98 12 30 25 27 3   1 

2010 95 10 28  26 27  2   2 

2011 134 10 25  51 43 4   1 

2012 100 11 25 33 27  4  0 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés      
 

A munkanélküli nők körében az alacsony iskolai végzettségűek aránya évről évre csökkenő tendenciát mutat. 
Az iskolai végzettséget tekintve a szakmunkás képző és középiskolát iskolát végzettek kerülnek közel egyenlő 
arányban regisztrációra.  Megállapítható, hogy minél magasabb az iskolai végzettség, annál nagyobb az esély 
az elhelyezkedésre. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a 
munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, azonos 
kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő 
bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). 

A nők esélyegyenlőségének sarkalatos kérdése „az egyenlő munkáért egyenlő bér” elvének érvényesülése.  

A nők férfiakkal szembeni kereseti hátránya mögött sokféle tényező együttes hatása áll. A keresetek 
színvonalát meghatározhatja a gazdasági ág, gazdálkodási forma, a munkavállaló személyes jellemzői (életkora, 
iskolai végzettsége, foglalkozása). A női keresetek hátránya a versenyszférában nagyobb, mint a költségvetési 
szférában. A két szektor közötti eltérés oka, hogy a közszférában alkalmazott illetmény-előmeneteli rendszerek 
szűkebb teret adnak a nemek szerinti különbségtételnek, mint a piaci szféra szabad béralkuja. 
 
A település egészére vonatkozóan hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 
Az önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók bére, keresete nem, korcsoport, beosztás, szakma vagy 
végzettség szerint évenként nyomon követhető, hátrányos megkülönböztetés nincs.   

 

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

 

A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik, mivel általában 
túlnyomórészt ők látják el a gyerekeket és az időseket. 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 
ellátásokhoz történő hozzáférés. Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődében, óvodában és 
az általános iskolában biztosított. 

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 
 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

év 
3 év alatti 

gyermekek száma 
a településen 

működő 
bölcsödék 

száma 
önkor-

mányzati 
egyéb 

működő 
családi 

napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

2008  41  1  10  0  0  0  0 

2009  48  1  10  0  0  0  0 

2010  47  1  12  0  0  0 0  

2011  45  1  12  0  0  0  0 

2012  33  1  12  0  0  0  0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés      
 

Mádon egy csoportban 12 férőhellyel biztosított a gyermekek bölcsődei elhelyezése, amely elsősorban az anya 
munkavállalását segíti, de sok esetben a család szociális helyzete is indokolja a kisgyermek bölcsődei ellátását. 
Az önkormányzat önként vállalt feladatként működteti az óvodán belüli bölcsődei csoportot, tekintettel arra, 
hogy igény jelentkezett ennek beindítására. Az általános iskolában emelkedett a napközit igénybevevők száma. 
A rugalmas munkaidő nem igazán jellemző a településen és környezetében. A családi feladatok 
összeegyeztethetőségét támogató szolgáltatások elérhetősége sem jellemző a községben.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 2 41 21 

2009 2 48 24 

2010 2 47 24 

2011 1 45 45 

2012 1 33 33 

 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat tevékenységi körében realizálódik elsősorban. 
A szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak a városban a 
védőnők.  

Családtervezéssel kapcsolatban a serdülő korban lévő gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 
kerül sor, több alkalommal is szerveznek ilyen jellegű oktatást. 

 A leendő édesanyák számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadása megkezdődik már 
várandós korban a szülésfelkészítő tanfolyam keretében, egyéni beszélgetések, látogatások alkalmával, kezdve 
a szüléstől, szoptatástól a tápláláson gyereknevelésen át. Segítséget kapnak a szociális juttatások 
megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében, szükség esetén az utánajárásban is.  

A védőnői hálózat nagy figyelmet fordít a szociális okból vagy gondatlanságból veszélyeztetettségben élő 
gyermekek folyamatos nyomon követésére és a társszervekkel való kapcsolat felvételre. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A rendőrséggel történt konzultáció alapján megállapítható, hogy településünkön nem jellemző a nőket érő, 
illetve a családon belüli erőszak. 
 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön nincsenek. A településtől 50 km-re lévő 
megyeszékhelyen Miskolcon található a legközelebbi várandós anyák, ill. anya-gyermek fogadására létrehozott 
otthonok.  
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében. 

Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem 
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem mert 
ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

 
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Képviselőtestület tagja 
év 

Férfi Nő 

2008 10 2 

2009 10 2 

2010 7 0 

2011 7 0 

2012 7 0 

2013 7 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés  
 
Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai jelenleg 100 %-ban férfiak. Az előző ciklusban női 
képviselők is képviseltették magukat.  Az önkormányzat két intézményének a vezetője szintén nő (Szállást 
Biztosító Idősek Klubja, Napköziotthonos Óvoda)  illetve az önkormányzat által alapított Mádi Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumának elnöke is nő. 
 
 

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

 

Tapasztalatok alapján a leggyakrabban előforduló, a nőket helyi szinten foglalkoztató társadalmi problémák a 
munkanélküliség, alulképzettség, kismamák bezártság érzése, magányosság, továbbá a kismamák visszatérése 
a munka világába. 

 

A munkanélküliség össztársadalmi probléma, melyet a Munkaügyi Központ, az Önkormányzat, szociális 
intézmények szoros együttműködésével létrehozott komplex programokkal lehet enyhíteni. 

 

A kismamák problematikájának enyhítésére jó kezdeményezés az önkéntesen szerveződött  Mádi Baba-Mama 
Klub.   

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nők körében lényegesen magasabb a 
munkanélküliség, mint a férfiak körében 

Információk közvetítésével a nők részvételének 
ösztönzése a foglalkoztatást segítő programokban, 
részmunkaidős foglalkoztatás, rugalmas munkaidő 



 50 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
A település lakosságszáma  2358 fő, ebből a 1099 fő férfi, 1259 fő nő. 65 éven felüliek száma 539 fő. 
Az egyedülálló nők száma itt is meghaladja a férfiak számát. 347 egyedülálló idős nő lakik a 
településen, míg a férfiak száma 182 fő.  
 
Mádon az idősek száma évente minimálisan csökken, ez az időskorúak elhalálozása miatt van. A 
lakosságának több mint 15 %-a 65 év feletti. Az öregedési index az országos átlagot meghaladja.  
Az idős korosztály kiemelt célcsoportja a településnek.  
Mivel Mádon jellemzően mezőgazdaságban dolgoztak, a szakszövetkezet tagjai voltak az idősek, a 
nyugdíjak alacsonyak. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely 
háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. 
Mivel az idős emberek családjának aktív tagjai dolgoznak, egyes esetekben nem is a településen 
élnek, nagy a veszélye a településen az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének.  
 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések 
irányadók: 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 
2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 
2. a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 
1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 

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

év 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 

ellátásban 
részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 

ellátásban 
részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2008 289 485 774 

2009 283 474 757 

2010 283 451 734 

2011 283 453 736 

2012 279 451 730 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
Mint az a táblázatból látszik a nyugdíjasok száma évről évre minimális számban csökkent. Ez azonban 
nem a lakosság elöregedésének csökkenése miatt van, hanem annak függvénye, hogy a település 
lakosságszáma is évről évre csökken. Tehát az állandó lakosság számához viszonyítva az időskorúak 
száma nem csökken. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Mádon a fő megélhetést a mezőgazdaság, szőlőtermesztés biztosítja, ezért jellemző, hogy a nyugdíjasok 
mezőgazdaságból származó bevétellel egészítik ki nyugdíjukat. 

 

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

Az idősek, nyugdíjasok tanulását elősegítő program a településen nincs, azonban a Szállást Biztosító Idősek 
Klubjában és a Községi Könyvtárban vehetik igénybe az eMagyarország pont szolgáltatását.  
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Azt tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal 
jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a 
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 

A következő táblázat adatai szerint azonban településünkön a regisztrált munkanélküliek számán belül nem 
magas az 55 év felettiek aránya, ami egy erőteljes növekedést követően csökkenő tendenciát mutat. 

 
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélk
üliek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma év 

fő fő % fő fő % 

2008 203 12 6% 132 7 5% 

2009 155 6 4% 87 4 5% 

2010 167 13 8% 31 5 16% 

2011 193 25 13% 99 15 15% 

2012 244 30 12% 42 12 29% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      
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A táblázatból látszik, hogy az 55 év feletti tartós munkanélküliek száma változó. Az ő elhelyezkedési 
lehetőségeik szűkebbek mint a fiatalabb korosztályé. 

 

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

hozzáférés 

 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 

64 év feletti 
lakosság száma 

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

fő fő % 

2008 542 49 9% 

2009 530 51 10% 

2010 535 49 9% 

2011 542 47 9% 

2012 545 44 8% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A nappali ellátásban részesülők száma az időskorú lakosság számához viszonyítva kevés. Ennek oka az, 
hogy az ellátási formát biztosító intézményben nincsenek meg a feltételei a működtetéshez. Ezért ezt 
az ellátási formát meg is kell az önkormányzatnak szüntetnie. 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 5 

2009 5 

2010 4 

2011 3 

2012 3 

2013  3 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az időskorúak járadékában részesülők száma folyamatosan csökken. Ennek oka a járadékban részesülő személy 
halála. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az idősek egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférése az egészségügyi ellátórendszeren belül biztosított. Az 
egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy fogszakorvos látja el a településen. Ezen kívül az önkormányzat a  
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézettel kötött egészségügyi ellátási szerződés keretében 
biztosítja a járó beteg szakellátást huszonegy szakrendelésen. 
A településen a szociális ellátórendszer szereplője az önkormányzat: 

• Étkeztetés (alapellátás) 

• Nappali ellátás (Idősek Klubja)  

• Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek klubja 
 

A jelzőrendszeres segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás kistérségi formában történő megszervezésével a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális helyzetükből 
vagy más okból származó problémák megoldásában. 
Az alábbi táblázatból is kitűnik, hogy növekszik a szociális étkeztetés iránti igény, azonban erre az ellátási 
formára nem megfelelő a jelenlegi intézmény rendszer. Külön épület és helyiségek lennének szükségesek a 
nappali ellátás működtetésére. Ez a jelenlegi épületben nem kivitelezhető. A Szállást Biztosító Idősek Klubja 
folyamatosan maximális kihasználtsággal működik. 
 

 
 

Szociális alapellátásban részesülők számának alakulása 

 Szociális 
étkezés 

Nappali ellátás Házi 
segítségnyújtás 

Jelzőrendszeres 
ellátás 

2009. 104 80 53 17 

2010. 96 67 45 19 

2011. 121 73 60 21 

2012. 108 30 62 19 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani 
az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Házi segítségnyújtás keretében főként idős 
emberekről, fogyatékos személyekről, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről 
gondoskodnak, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetbe történő visszailleszkedés céljából 
támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják: 

• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 
megtartásában való közreműködést, 
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• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani és 

• nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában, fogyatékossági támogatásban 
részesülők, vagy 

• egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülnek, vagy 

• azok a személyek, akiknek az étkeztetését egészségi állapotuk indokolja. 
Az ellátás történhet az étel:  

� kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
� elvitelének lehetővé tételével, 
� lakásra szállítással. 

Idősek Klubja elsősorban a saját otthonukban élő egészségügyi állapotuk vagy idős koruk miatt, szociálisan és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a 
napközbeni tartózkodásra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, igény szerint napközbeni 
étkezésre. 
A Szállást Biztosító Idősek Klubja átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi 
időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon az időskorúak, valamint azon a 18. életévüket betöltött beteg 
személyek részére, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem 
képesek gondoskodni.  
A tartós bentlakást biztosító intézeteket a vonzáskörzetben lévő ill. környező településeken vehetik igénybe a 
rászorultak. 

 

A településen növekvő számú időskorú lakosok közül egyre többen szeretnék igénybe venni a Szállást Biztosító 
Idősek Klubja szolgáltatást, azonban ez az intézmény évek óta maximális létszámmal működik. A régi 
épületben kialakított intézmény évek óta ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Nagy szükség lenne egy 
korszerű intézményre ami megfelel a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeknek. 
A szállást biztosító idősek klubja ill a nappali ellátást biztosító idősek klubja egy intézményen belül működik. A 
két ellátási forma tárgyi és személyi feltételeit az önkormányzat nem tudja biztosítani. A nappali ellátásra 
egyre kevesebb igény van, így ezt az önként vállalt feladatát az önkormányzat tervezi megszűntetni.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférést a településen a Községi Könyvtár és Művelődési 
Ház biztosítja. 
Az időskorúak által a könyvkölcsönzések száma az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Év Beiratkozottak 
száma 

65 év feletti 
beiratkozottak 
száma 

2009 216 13 

2010 205 12 

2011 198 15 

2012 185 16 

    Forrás: Községi Könyvtár  
 
A Községi Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységének fontos szegmense az időskorúak számára a 
közművelődési szolgáltatások nyújtása, melyekkel igyekeznek bevonni e korcsoportot aktívan az intézmény 
tevékenységébe. A Művelődési Ház adott helyet hosszú éveken keresztül az önkéntesen szerveződött 
Nyugdíjas Klub részére, ahol rendszeresen tartották összejöveteleiket. A klub pár hónappal ezelőtt feloszlott a 
vezető lemondásával. Új vezetőre lenne szükség, hogy ismét működni tudjon. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártásságára vonatkozó adatok nincsenek. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

Az időseket célzó programokat a településen, a közintézmények közül leginkább a Művelődési Ház szervez. 

Ilyenek az idősek érdeklődési körét kielégítő ismeretterjesztő, kulturális és bemutató programokat. A 
programokon az idősek klubja tagjain kívül más érdeklődők is részt vehetnek.  

Az önkormányzat évek óta megrendezi az idősek tiszteletére a Nyugdíjas napot. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek szociális ellátása biztosított, csak 
minőségileg kifogásolható a zsúfoltság miatt. 

30 férőhelyes időseket ellátó intézmény kialakítása  

Nagy a veszélye a településen egyedül élő idősek 
elszigetelődésének. 

Az idősek aktivitását, közösségi életét célzó 
programok szervezése  

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A településen a fogyatékkal élőkre vonatkozó kimutatás nincs. Helyi ismeretek szerint azonban előfordul 
mozgásszervi, érzékszervi, hallásszervi és értelmi fogyatékos személy is, jellemzően 1-1 fő.  
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal 
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A 
megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Intézet adatai állnak 
rendelkezésre.  
 
 

 

 
 

 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 88 7 

2009 81 7 

2010 69 6 
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2011 63 6 

2012 63 6 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Településünkön a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők száma csökken ill. stagnál,  
az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesülők száma szintén ezen a szinten mozog. 
 
 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 6  0 0  

2009 6 0  0  

2010 7  0 0  

2011 11  0 0  

2012 11  0 0  

2013 5 0  0  

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 
A fogyatékkal élő személyek a önkormányzati fenntartású intézmény szolgáltatását vehetik igénybe.  
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 

Településünkön nincs foglalkoztatási lehetőség a fogyatékkal élők számára, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek. Jelenleg nincs a településen 
csak fogyatékkal élőket, vagy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltató. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés abban nyilvánul meg, hogy a fogyatékkal élők 
foglalkoztatására nincs lehetőség.  
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Településünkön a korábban már említett Idősek Klubja Otthona intézmény keretében biztosított az étkeztetés, 
kistérségi társulás keretében pedig a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás. 
A szomszédos településen, Tállyán működik a „Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők 
Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete”, melynek helyi képviselője is van. Ez az érdekvédelmi szervezet 
rendszeresen szervez közös programokat, melyet az önkormányzat kábel televízióján, hangos híradóján hirdet 
meg. Ezen kívül segítséget nyújt a rászorultak részére nyújtható lakáskorszerűsítési támogatás igényléséhez, 
gépkocsi szerzési támogatás igényléséhez, sorstársi tanácsadást nyújt. Az Egyesület terepgyakorlatot biztosít 
felsőfokú hallgatók számára.  
 
 
7.1.3. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, 
szociális szolgáltatások 

Állami/önkormányzati 

  
2009 2010 2011 2012 2013  

étkeztetés  12 13  18 14  10    

házi segítségnyújtás 2  3  2  2  3    

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

 2 2  2  2  3    

támogató szolgáltatás Na  Na  Na  4   4   

nappali ellátás  6 7  11  11  5    
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A Szerencsi Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Központ Támogató Szolgálatát a településen több fogyatékkal élő személy is igénybe veszi. 
A szolgálat feladata fogyatékos személyek saját lakhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének 
megkönnyítése, ezen belül a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének biztosítása, valamint önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belüli segítségnyújtás. Speciálisan kialakított mikrobusz előzetes igénybejelentés 
alapján igénybe vehető a fogyatékossággal élők szállítására. Az intézmény által biztosított szolgáltatásokért, az 
ellátottak az önkormányzat mindenkor érvényes rendeletében meghatározott térítési díjat fizetnek. 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

7.2.1. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
 
 

 
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos 
személyek száma 

Időskorúak járadéka 1 

Aktív korúak ellátása 2 

Rendszeres szociális segély 6 

Lakásfenntartási támogatás 10 

Ápolási díj 7 

Temetési segély 0 

Átmeneti segély 5 

Természetbeni ellátás:  

Közgyógyellátás. 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos 
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  
fogyatékos személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is 
fontos mutató lehet.   

20 

 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

  

Fogyatékossági támogatás na 

Rokkantsági járadék na 

Személygépkocsi átalakítási támogatás 2 

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

38 

Parkolási igazolvány na 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 
A fogyatékkal élő személyek ellátására vonatkozóan pontos adatokkal nem rendelkezünk. Azokat az ellátási 
formákat amelyek a törvény szerint járnak és az önkormányzattól, vagy azon keresztül igényelhetők 
kihasználják. Egyéb juttatást az önkormányzat eseti kérelem alapján átmeneti segély formájában tud nyújtani. 

 

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

  

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
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A település középületeinek egy részénél egyáltalán nem, vagy csak részben megoldott az akadálymentesítés. 
Teljesen akadálymentesített a nemrégen felújított Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Községi 
Könyvtár felszerelése (vakok részére kialakított számítástechnikai eszközök).  
Az egészségügynek helyet adó épületekben a mozgásszervi fogyatékosok számára megoldott az akadálymentes 
közlekedés de a más – látás, hallás – fogyatékossággal rendelkező személyek részére nincs kiépítve az 
akadálymentes környezet. Ugyanez mondható el a Szállást Biztosító Idősek Klubja épületéről is. A 
Polgármesteri Hivatal udvarában mozgáskorlátozottak részére elérhető ügyfélszoba áll rendelkezésre, 
akadálymentes mosdóval ellátva. 

 

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

 
A fogyatékos személy számára jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző 
fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférést. 
Mint ahogyan az előző pontban kifejtésre került a középületek akadálymentesítése csak részben megoldott, 
főként a mozgásszervi fogyatékosok számára történt meg az akadálymentesítés a település 
közintézményeiben. 
A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű 
információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, 
valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy 
számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés 
feltételeit. 
Településünkön tovább kell lépni a kommunikációs akadálymentesítés megvalósítsa terén, valamennyi 
fogyatékossággal rendelkező személy számára biztosítva a tájékozódás lehetőségét:  

- A gyengénlátók, színtévesztők számára érzékelhető nagyságban, formában, színben kell elkészíteni 
a tájékoztatást szolgáló látványelemeket.  

- A vakok számára hanggal, tapintható, letapogatható, megfogható elemekkel kell kiépíteni az 
információs elemeket.  

- A hallássérültek számára a hangos információkat szöveggel, képekkel, fénnyel kell kiegészíteni.  
 
A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú 
létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a 
sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 
A kulturális programokhoz történő fizikai hozzáférés részben megoldott, hiszen e programok nagy része a 
Községi Könyvtár és Művelődési Házban realizálódik. A könyvtár akadálymentesen megközelíthető, 
akadálymentes a mosdó is, ugyanakkor a művelődési ház jelenleg még nincs akadálymentesítve. A 
közeljövőben felújításra kerül, ekkor ezt a hiányosságot megszűntetik. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betarttatása nehéz feladat a 

hatóságok előtt. Azon vállalkozások, amelyek EU forrásra pályáznak, a nyertes projekt keretében az 
akadálymentesítést kötelező tevékenységként elvégzik. Ez a tény azt vetíti előre, hogy az előttünk álló 
évtizedben a vállalkozások fokozatosan, de eleget fognak tudni tenni e kötelezettségüknek 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - 
beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi 
biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek 
számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell 
gondoskodni. 
Akadálymentes parkolóhely településünkön nincs. 
A közterületek, járdák, parkok akadálymentesítése nem biztosított a településen. 
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Különös figyelmet szükséges fordítani arra, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési 
dokumentációkban általános alapelvként jelenjen meg – és ezáltal minden vonatkozásban érvényesüljön – az 
egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere.  
 

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

 
Településünktől 15 km távolságra található a legközelebbi Fogyatékosok Otthona Tokajban. A támogató 
szolgálat Szerencs székhelyű. A településen ilyen jellegű szolgáltatás nincs. 
 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

 
Az önkormányzat próbál segíteni, támogat minden olyan civil szervezetet, alapítványt, amelyek 
hátránykompenzáló szolgáltatásokat nyújtanak, vagy kívánnak bevezetni. Ilyen a Mádi Gyermekekért 
Alapítvány, a Jövőnkért Mozgáskorlátozottak Egyesülete.  
 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közintézmények akadálymentesítése nem vagy 
csak részben megoldott 

pályázati források keresése 

A közterületek, járdák, parkok 
akadálymentesítése nem megoldott a 
településen 

pályázati források keresése 

Nincs rehabilitációs munkalehetőség a 
településen 

Rehabilitációs munkalehetőségek felkutatása, 
megteremtése 

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

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Civil szervezet neve A szervezet tevékenységéhez kapcsolódó 
közfeladat 

Mádi Gyermekekért Alapítvány Szociálisan rászorult gyermekek segítése 

Mádi Keresztény Családsegítő Egyesület Nagycsaládosok, hátrányos helyzetű családok 
segítése 

Magyar Vöröskereszt Mádi Alapszervezete Egészségügyi és szociális ellátás 

Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal 
Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

Mozgáskorlátozottak érdekeinek képviselete 

Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Közbiztonság, katasztrófavédelem 

Mádi Football Club Egészséges életmód, sport 

Mádi Önkéntes Fiatalok Klubja Egészséges életmód, sport 

 
Szociális és gyermekvédelmi területen három civil szervezet, mozgáskorlátozottak érdekeinek képviselete 
terén egy civil szervezet, közbiztonság területén egy civil szervezet, egészséges életmód, sport területén kettő 
civil szervezet működik településünkön. 
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Az önkormányzat a településen működő civil szervezetek egy részét költségvetéséből anyagilag is támogatja. 
Ezen kívül az önkormányzat különböző kedvezményekben részesíti az egyes szervezeteket, azok tagjait. Például 

kérelmére mentesíteni kell a Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület szaktevékenységet végző tagját a 
helyi adó megfizetése alól.  Az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályát és ahhoz kapcsolódó 
kiszolgáló helyiségeket bérleti díj nélkül használhatja a két sport egyesület. Az önkormányzat két 
busza rendelkezésre áll a gyermekek szállítására.  
 
 

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

 
Mád település a tagja a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnak, a Szerencs és Környéke Orvosi Ügyeleti 
Társulásnak, a Hegyaljai Családsegítő- és Gyermekjóléti Társulásnak, az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Önkormányzati Társulásnak és a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati 
Társulásnak.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Civil szervezet neve Civil szervezet célcsoportokkal kapcsolatos 
tevékenysége 

Mádi Gyermekekért Alapítvány A szociálisan rászorult gyermekeket anyagilag 
támogatja egyszeri vagy rendszeres 
támogatással, továbbtanulásukat segíti pályázati 
lehetőségek feltérképezésével, ezeknek 
megírásával. Tartós betegség esetén szintén 
anyagi támogatással, kezelések finanszírozására 
gyűjtés szervezésével 

Magyar Vöröskereszt Mádi Alapszervezete Véradásszervezés, szociális segítségnyújtás 

Mádi Keresztény Családsegítő Egyesület Adománygyűjtés, adományozás szociálisan 
rászorultak részére 

Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal 
Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

Mozgáskorlátozottak érdekének képviselete, 
programok szervezése, támogatásokhoz való 
hozzájutás elősegítése, terepgyakorlat 
biztosítása 

Mádi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Közrendet, közbiztonságot támogató szervezet, 
bűnmegelőzés 

Mádi Football Club Sportolási lehetőség biztosítása 

Mádi Önkéntes Fiatalok Klubja Sportolási lehetőség biztosítása 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az esélyegyenlőségi feladatokba 
munkanélküliek, nők foglalkoztatásával. Ezen kívül a Nyugdíjas Klub kirándulásához rendszeres anyagi 
támogatást nyújtanak. A karácsony előtti időszakban a rászorult gyermekek részére vacsorát rendeznek és a 
rászorult családok részére ajándékcsomagot készíttetnek. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
Az esélyegyenlőségi program előkészítésének folyamatában nagy hangsúly helyeződött a minél szélesebb körű 
adatgyűjtés megszervezésére. 
A dokumentum készítéséhez szükséges adatok, információk gyűjtését a jegyző szervezte. E tevékenységbe 
bekapcsolódtak a Mádi Polgármester Hivatal dolgozói, az egészségügyi alapszolgáltatásban résztvevők, a 
szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmény, a közművelődést szervező intézmények, köznevelési intézmények. 
Az előkészítésben együttműködő partnerek bevonásának módszere az online, illetve telefonos 
kapcsolattartásra épült, az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd az 
elkészült dokumentum-tervezet véleményezésére koncentrálódott. 
 

Az esélyegyenlőségi program elkészítésébe bevont partnerek 

Mádi Polgármesteri Hivatal Novák András jegyző 

Szállást Biztosító Idősek Klubja Prekobné Gubányi Diana vezető 

Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Gáthy Sándorné mb. óvodavezető 

Községi Könyvtár Vaszil Katalin könyvtár vezető 

Koroknay Dániel Tehetséggondozó és  Általános 
Iskola 

Szepesi Józsefné igazgató 

Művelődési Ház Szabó Edina művelődés szervező 

Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal 
Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

Tóth István egyesület elnöke 
Nyerges Józsefné helyi képviselő 

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

szolgáló eszközök bemutatása. 

 
Az a) pont szerinti szervezetek részére az esélyegyenlőségi program tervezete megküldésre került, 
írásban megtehették észrevételeiket. 
Az esélyegyenlőségi program tervezete társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való 
kifüggesztéssel, illetve a honlapon való megjelenéssel biztosított volt. 
Mád község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Mádi Polgármester Hivatalban 
ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat honlapján 
közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett 
esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzésére.  
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

10% feletti településünkön a 
munkanélküliség, ezen belül magas a tartós 

munkanélküliek aránya, 
a roma gyermekek identitástudata gyenge, 

nem eléggé ismertek a roma hagyományok, 
a roma kultúra 

közfoglalkoztatásban résztvevők számának 
növelése, 

a gyermekek roma identitása erősödik, 
a roma kultúrát bemutatni különböző 

rendezvényeken 
 

Az általános iskola nem rendelkezik 
megfelelő, mindent igényt kielégítő 
tornateremmel 

Ennek kialakítása pályázat útján történhet, a 
hiány kompenzálására egyenlőre a műfüves 
pálya kialakítása Gyermekek 

Magas a településen a hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

Munkahely teremtéssel a szülők 
jövedelmének emelkedése 

Idősek 

Az idősek szociális ellátása biztosított, csak 
minőségileg kifogásolható a zsúfoltság miatt. 
Nagy a veszélye a településen egyedül élő 
idősek elszigetelődésének. 

Az időseket ellátó intézmény, valamint tárgyi 
és személyi feltételeinek fejlesztése.  
Az idősek aktivitását, közösségi életét célzó 
programok szervezése 

Nők 
Nők körében lényegesen magasabb a 
munkanélküliség, mint a férfiak körében 

Információk közvetítésével a nők 
részvételének ösztönzése a foglalkoztatást 
segítő programokban, részmunkaidős 
foglalkoztatás, rugalmas munkaidő 

Fogyatékkal 
élők 

Közintézmények akadálymentesítése nem 
vagy csak részben megoldott. 
 A közterületek, járdák, parkok 
akadálymentesítése nem megoldott a 
településen 
Nincs rehabilitációs munkalehetőség a 
településen 

Pályázati források keresése,                   
Rehabilitációs munkalehetőségek 
felkutatása, megteremtése 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
A beavatkozások megvalósítói 
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Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának 
növelése. 

 

Partnerek: Szerencsi Munkaügyi  Központ  
Felelős: polgármester Romák és/vagy 

mélyszegény-
ségben élők 

A roma gyerekek identitását elősegítő 
programok szervezése, roma hagyományok 

és kultúra megismertetése 

Partnerek: Koroknay Dániel Tehetséggondozó és 
Általános Iskola, óvoda, civil szervezetek 
Felelős: Művelődési Ház vezetője 

Minden igényt kielégítő, a gyermekek 
mindennapi mozgását biztosító tornaterem 
építése 

Partnerek: Koroknay Dániel Tehetséggondozó és 
Ált.Iskola, óvoda, MÖFI, Mádi SC 
Felelős: polgármester Gyermekek 

A gyermekeket eltartó szülők számára 
munkahely teremtés 

Partnerek: vállalkozások 
Felelős: polgármester 

30 férőhelyes, korszerűbb szállást biztosító 
idősek klubja kialakítása 

Partnerek: Szállást Biztosító Idősek Klubja 
Felelős: polgármester 

Idősek 
Az idősek aktivitását célzó programok 
szervezése 

Partnerek: civil szervezetek 
Felelős: Művelődési Ház vezetője 

Nők 

Információk közvetítése nők részére a 
foglalkoztatást segítő programokon való 
részvételre, részmunkaidős foglalkoztatás és 
rugalmas munkaidő  

Partnerek: Szerencsi Munkaügyi Központ 
Felelős: polgármester 

Rehabilitációs munkalehetőségek 
felkutatása, megteremtése 

Partnerek: Szerencsi Munkaügyi Központ, 
Jövőnkért Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
lakosság 
Felelős: jegyző 

Fogyatékkal 
élők 

Közintézmények, továbbá közterületek, 
járdák parkok  akadálymentesítése 

Partnerek: intézményvezetők  
Felelős: polgármester 

 

Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák elfogadják hovatartozásukat, megismerik szokásaikat és 
hagyományaikat és beilleszkedésüket mindez nem zavarja. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek harmonikus fejlődésének biztosítását, az egészséges életmódra nevelés 
körülményeinek megteremtését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek elszigetelődésének megakadályozására, fontosnak tartjuk a 
kapcsolattartást.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a foglalkoztatottságból való kirekesztést. Ezért a GyES-ről, GYET-ről a 
munka világába való visszatérést segítjük. A kismamák egyhangú bezártságát igyekszünk programokkal 
kitölteni. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, 
rehabilitációs munkahelyek felkutatásával a munka világába történő visszatérésükre. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

10% feletti a településünkön a munkanélküliség, ezen belül magas a tartós 
munkanélküliek aránya 

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

Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése 
Rövidtávú cél: a közfoglalkoztatás 5%-kal növekszik 
Középtávú cél: a közfoglalkoztatás 10%-kal növekszik 
Hosszútávú cél: a közfoglalkoztatás 15%-kal növekszik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Közfoglalkoztatási cél meghatározása 2. Pályázat benyújtása 3. 
Közfoglalkoztatás megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: munkanélküliek 
Felelős: polgármester 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013.12.31. 
Hosszútávú: 2015.12.31. 
 

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

Eredményességi mutató: a közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: A közfoglalkoztatás támogatási rendszerének átalakítása 
 

Szükséges erőforrások Pályázat útján elnyert összeg és humán 

 

 

 

Intézkedés címe: 
A roma gyerekek identitástudatának erősítése, roma hagyományok, roma 
kultúra megismertetése foglalkozások szervezésével 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma gyermekek identitástudata gyenge, saját kultúrájukat nem ismerik 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

A roma gyerekek identitástudatának erősítése programok szervezésével 
Rövidtávú cél: a foglalkozások megvalósítása 
Középtávú cél: a foglalkozásokon a roma gyerekek 10%-a részt vesz 
Hosszútávú cél: a foglalkozásokon a roma gyerekek 15%-a részt vesz 
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hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Foglalkozások előkészítése 2. Foglalkozások szervezése 3. Foglalkozások 
megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: roma gyerekek 
Felelős:  Művelődési Ház vezetője 

Partnerek Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Általános Iskola 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013. december 20.  
Hosszútávú: 2014. június 30.  

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

Eredményességi mutató: foglalkozásokon való részvétel 
Dokumentáltsága: az általános iskolában 
Forrása: általános iskolai nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: Érdektelenség a foglalkozások iránt 
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő kommunikáció 
 

Szükséges erőforrások Humán 

 
 
 
 
 

Intézkedés címe: 
Minden igényt kielégítő, a gyermekek mindennapi mozgását biztosító 
tornaterem építése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelenleg egy régi, korszerűtlen tornaterem ad lehetőséget a testnevelés órák 
megtartására 

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

A gyermekek napi mozgásigényének teljes mértékű kielégítése 
Rövidtávú cél: A mozgást elősegítő programok 5 %-kal nőnek 
Középtávú cél: A mozgást elősegítő programok 10 %-kal nőnek 
Hosszútávú cél: A mozgást elősegítő programok 15 %-kal nőnek 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázatfigyelés 2. Pályázat benyújtása 3. Fejlesztés megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: Általános Iskolás korú és idősebb gyermekek 
Felelős: polgármester 

Partnerek Általános Iskola, óvoda,  Mádi FC, Mádi Önkéntes Fiatalok Klubja 
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Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2014. december 31. 
Középtávú: 2015. december 31. 
Hosszútávú: 2017. december 31. 

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

Eredményességi mutatók: Nő a sportoló fiatalok száma, az egészséges életmódra 
nevelés hatékonysága 
Dokumentáltság: Általános iskola, Football Club, MÖFI nyilvántartása 
Forrása: Általános iskola, Football Club, MÖFI nyilvántartása 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: a sportlétesítmény kihasználatlansága 
Kockázat csökkentésének eszközei: A tanulók, fiatalok informálása a 
foglalkozásokról, sportrendezvényekről 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán 

 

Intézkedés címe: Munkahely teremtés a gyermekeket nevelő szülők részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas a településen a hátrányos helyzetű gyermekek száma 

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

Hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkentése 
Rövidtávú cél: a hh-s gyermekek száma 5%-kal csökken 
Középtávú cél: a hh-s gyermekek száma 10%-kal csökken 
Hosszútávú cél: a hh-s gyermekek száma 15%-kal növekszik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelése  
 2. Vállalkozások beindulásának segítése  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: munkanélküliek 
Felelős: polgármester 

Partnerek Vállalkozások 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013. december 31.  
Középtávú: 2014. december 31. 

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

Eredményességi mutató: hátrányos helyzetű gyermekek számának csökkenése 
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: A közfoglalkoztatás támogatási rendszerének átalakítása 
Vállalkozások megszűnése 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán 
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Intézkedés címe: Az egyedül élő idősek aktivitását célzó programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nagy a veszélye a településen egyedül élő idősek elszigetelődésének 

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

Egyre többen vegyenek részt a szervezett programokon 
Rövidtávú cél: a programok száma növekszik 
Középtávú cél: a programok száma növekszik 
Hosszútávú cél: a programok száma növekszik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igények felmérése a programok témájára vonatkozóan 2. 
Programok nyilvánossága 3. Programok elindítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: idősek 
Felelős: Művelődési Ház vezetője 

Partnerek Szállást Biztosító Idősek Klubja vezetője, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013. november 30. 
Hosszútávú: 2014. április 30. 

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

Eredményességi mutatók: a programokon résztvevő idősek létszámának 
növekedése 
Dokumentáltság: jelentkezők dokumentálása 
Forrása: Művelődési Ház vezető 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: Érdektelenség a programok iránt 
Kockázat csökkentésének eszközei: Az idősek széleskörű informálása a 
programokról 

Szükséges erőforrások Megfelelő környezet, terem biztosítása 

 
 

Intézkedés címe: 30 férőhelyes, korszerűbb szállást biztosító idősek klubja kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Régi, korszerűtlen intézményben működik, 10 férőhellyel 

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

Az ellátásban részesülők életszínvonalának növelése, több ellátott fogadása 
Rövidtávú cél: a kihasználtság 50 %-os 
Középtávú cél: a kihasználtság 75 %-os 
Hosszútávú cél: a kihasználtság 100 %-os 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

1. Megfelelő épület kiválasztása 2. Tervek elkészíttetése 3. Az 
intézmény kialakítása 
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szedve 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: idősek 
Felelős: polgármester 

Partnerek Szállást Biztosító Idősek Klubja 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013. december 31.  
Középtávú. 2014. december 31.  
Hosszútávú: 2015. június 30. 

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

Eredményességi mutatók: fejlesztés megvalósítása, gondozottak létszámának 
emelkedése 
Dokumentáltság: a fejlesztés befejezése 
Forrása: önkormányzatnál 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: a kapacitás kihasználatlansága 
Kockázat csökkentésének eszközei: Az idősek széleskörű informálása a 
bentlakással járó előnyökről 

Szükséges erőforrások Önkormányzati forrás és humán 

 
 

Intézkedés címe: 
Információk közvetítése nők részére a foglalkoztatást segítő programokon való 
részvételre, részmunkaidős foglalkoztatás, rugalmas munkaidő  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas a munkanélküliség a nők körében 

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

Egyre több nő vegyen részt a foglalkoztatást segítő programokon, rugalmas és 
részmunkaidős munkahelyek teremtése 
Rövidtávú cél: a résztvevők száma 5 %-kal növekszik 
Középtávú cél: a résztvevők száma 10 %-kal növekszik 
Hosszútávú cél: a résztvevők száma 15 %-kal növekszik 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Információk begyűjtése 2. Információk közvetítése 3. Programok 
beindítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: munkanélküli nők, munkáltatók 
Felelős: polgármester 

Partnerek Szerencs Járási Munkaügyi Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2013. december 31. 
Hosszútávú: 2014. március 31.  

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 

Eredményességi mutatók: a programokon résztvevő nők száma növekszik 
Dokumentáltsága: nyilvántartások 
Forrása: Járási Munkaügyi Központ 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 
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hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: érdektelenség a programok iránt 
Kockázat csökkentésének eszköze: a munkanélküli nők széleskörű informálása 

Szükséges erőforrások Humán 

 

Intézkedés címe: Közintézmények továbbá közterületek, járdák, parkok akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A közintézmények akadálymentesítése nem vagy csak részben megoldott, a 
közterületek akadálymentesítése egyáltalán nincs megoldva 

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

A közintézmények, közterületek akadálymentesek legyenek 
Rövidtávú cél: a lakosságot kiszolgáló közintézmények teljes körű 
akadálymentesítése 
Hosszútávú cél: parkok, járdák, közterületek akadálymentesítése 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati lehetőségek keresése 2. Pályázatok beadása 3. 
Akadálymentesítés megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők 
Felelős: polgármester 

Partnerek intézményvezetők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2015. december 31.  
Hosszútávú: 2017. október 30.  

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

Eredményességi mutatók: a fejlesztések megvalósítása, fogyatékkal élők 
nagyobb számú részvétele a közéletben 
Dokumentáltsága: fejlesztések befejezése 
Forrása: önkormányzat 
Fenntarthatósága: A pályázatok által elvárt fenntarthatósági szempontok alapján 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: nem kerül kiírásra megfelelő pályázat vagy nem nyer a benyújtott 
pályázat 
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő pályázatok benyújtása 

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán 

 
 
 
 

Intézkedés címe: Rehabilitációs munkalehetőségek felkutatása, megteremtése 
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs rehabilitációs munkahely a településen 

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

A fogyatékkal élők számára munkahelyek teremtése és a foglalkoztatás 
növekedése 
Rövidtávú cél: a fogyatékkal élők 10 %-ának foglalkoztatása 
Középtávú cél: a fogyatékkal élők 20 %-ának foglalkoztatása 
Hosszútávú cél: a fogyatékkal élők 50 %-ának foglalkoztatása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Munkalehetőségek felkutatása  2. Pályázati lehetőségek keresése  
3. Pályázatok beadása     4. Munkahelyek teremtése 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők 
jegyző 

Partnerek 
Szerencs Járási Munkaügyi Központ,  Jövőnkért Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 
lakosság 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövidtávú: 2014. január 31.  
Hosszútávú: 2015. január 31. 

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

Eredményességi mutatók: fogyatékkal élők foglalkoztatásának növekedése a 
munkahelyek teremtésével 
Dokumentáltsága: önkormányzati nyilvántartások 
Forrása: önkormányzati nyilvántartások 
Fenntarthatósága: folyamatos tevékenységgel biztosítható 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: a kialakított munkahelyek betöltetlenül maradnak 
Kockázat csökkentésének eszközei: megfelelő propaganda és előzetes felmérés  

Szükséges erőforrások Pénzügyi és humán 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

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  romák esélyegyenlősége 

1 Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
számának 
növelése 

10% feletti 
településünkön 
a 
munkanélkülisé
g, ezen belül 
magas a tartós 
munkanélküliek 
aránya 

Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
számának 
növelése 

Gazdasági 
program 2011-
2014. évekre 

Közfoglalkoztatá
si cél 
meghatározása 
és pályázatok 
benyújtása, 
közfoglalkoztatá
s megvalósítása 

polgármester Rövidtávú:2013.
12.31.  
hosszútávú: 
2015.12.31. 

Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
száma 

Pályázaton 
elnyert összeg 
és humán 

Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 

2 A roma 
gyerekek 
identitástudatán
ak erősítése, 
roma kultúra és 
hagyományok 
megismertetése 
foglalkozások 
szervezésével 

A roma 
gyerekek 
identitástudata 
gyenge, saját 
kultúrájukat, 
hagyományaikat 
nem ismerik 

A roma 
gyerekek 
identitástudatán
ak erősítése 

Mád község 
Önkormányzatá
nak felülvizsgált 
és aktualizált 
Szociális  és 
Gyermekvédelm
i rendelete, 
Közoktatási 
Esélyegyenlőség
i Terv 

Foglalkozások 
előkészítése, 
foglalkozások 
szervezése,   
foglalkozások 
megtartása 

Művelődési Ház 
vezetője 

R.: 2013. 12.20. 
H: 2014.06.30.  

Foglalkozásokon 
való részvétel 

Humán Folyamatos  

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Minden igényt 
kielégítő, a 
gyermekek 
mindennapi 
mozgását 
biztosító 
tornaterem 

Jelenleg egy 
régi, 
korszerűtlen 
tornaterem ad 
lehetőséget a 
testnevelés órák 
megtartására 

A gyermekek 
napi 
mozgásigényéne
k teljes mértékű 
kielégítése 

 

Gazdasági 
program 2011-
2014 

Pályázat 
figyelés, 
pályázat 
benyújtás, 
fejlesztés 
megvalósítása 

polgármester R: 2014.12.31. 
K:2015.12.31.  
H: 2017.12.31. 

Nő a sportoló 
fiatalok száma, 
az egészséges 
életmódra 
nevelés 
hatékonysága 

Pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 
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építése 

2 Munkahely 
teremtés a 
gyermekeket 
nevelő szülők 
részére 

Magas a 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma 

Hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
számának 
csökkentése 

Mád község 
önkormányzatá
nak 
Gyermekvédelm
i rendelete 

Közfoglalkoztatá
sban résztvevők 
számának 
növelése, 
vállalkozások 
beindulásának 
segítése 

polgármester R: 2013.12.31. 
H: 2014.12.31.  

Csökken a 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma 

Pénzügy és 
humán 

Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Információk 
közvetítése a 
nők részére a 
foglalkoztatást 
segítő 
programokon 
való részvételre 

Magas a 
munkanélkülisé
g a nők körében 

Egyre több nő 
vesz részt a 
foglalkoztatást 
segítő 
programokon,ru
galmas és 
részmunkaidős 
munkahelyek 
kialakítása 

Gazdasági 
program 2011-
2014. évekre 

Információk 
gyűjtése és 
közvetítése 

polgármester R. 2013. 12.31.  
H: 2014.03.31. 

A programokon 
részt vevő nők 
száma növekszik 

Humán Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az egyedül élő 
idősek 
aktivitását célzó 
programok 
szervezése 

Nagy a veszélye 
a településen az 
egyedül élő 
idősek 
elszigetelődésén
ek 

Többen 
vegyenek részt a 
szervezett 
programokon 

Mád község 
Önkormányzatá
nak Szociális 
rendelete 

Igények 
felmérése a 
programok 
témájára 
vonatkozóan és 
a programok 
nyilvánossága, 
elindítása 

 Művelődési Ház 
vezetője 

R: 2013.11.30.  
H: 2014.04.30. 

Programokon 
résztvevő idősek 
létszámának 
növekedése 

Megfelelő 
környezet és 
terem 
biztosítása 

Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 

2 30 férőhelyes, 
korszerűbb 
szállást biztosító 
idősek klubja 
kialakítása 

Régi, 
korszerűtlen 
intézményben 
működik, 10 
férőhellyel 

Az ellátásban 
részesülők 
életszínvonalána
k növelése, több 
ellátott 
fogadása 

Gazdasági 
program 2010-
2014 

Megfelelő 
épület 
kiválasztása, 
tervek 
elkészíttetése, 
intézmény 
kialakítása 

polgármester R: 2013.12.31. 
K: 2014.12.31. 
H: 2015.06.30. 

A fejlesztés 
megvalósítása, 
gondozottak 
létszámának 
emelkedése 

Önkormányzati 
pénzügyi és 
humán 

Folyamatos 
tevékenységgel 
biztosítható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Közintézmények
, közterületek, 
járdák, parkok 
teljes 
akadálymentesít
ése 

A 
közintézmények 
akadálymentesít
ése nem vagy 
csak részben 
megoldott, a 
közterületek 

A 
közintézmények
, közterületek 
akadálymentese
k legyenek 

Mád község 
költségvetési 
koncepciója 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése, 
pályázatok 
beadása és 
megvalósítása 

polgármester R: 2015.12.31. 
H: 2017.10.30. 

Fejlesztések 
megvalósítása, 
fogyatékkal élők 
nagyobb számú 
részvétele a 
közéletben 

Pénzügyi és 
humán 

A pályázatok 
által elvárt 
fenntarthatósági 
szempontok 
alapján 
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akadálymentesít
ése egyáltalán 
nincs megoldva 

2 Rehabilitációs 
munkalehetőség
ek felkutatása, 
megteremtése 

Nincs 
rehabilitációs 
munkahely a 
településen 

A fogyatékkal 
élők 
foglalkoztatása 

Mád község 
Gazdasági 
Programja 2010-
2014 

Munkalehetősé
gek felkutatása, 
pályázati 
lehetőségek 
keresése, 
pályázatok 
beadása, 
munkahelyek 
teremtése 

polgármester Rt. 2014.01.31.   
H: 2015.01.31. 

A fogyatékkal 
élők számára 
munkahelyek 
teremtése és a 
foglalkoztatás 
növekedése 

Pénzügyi, 
humán 

Folyamatos 
tevékenységgel 
fenntartható 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 
megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében az alábbi 
feladatokat kell elvégezni: 
- 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 kétévente történő 
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 
 

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a Mádi Polgármesteri Hivatal 
jegyzője ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási 
területek felelősei beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében az 
esélyegyenlőségi programban szereplő partnerek email formájában megkapták a tervezetet, illetve 
társadalmi vitára bocsátása a hirdető táblán való kifüggesztéssel, illetve a honlapon való 
megjelenéssel biztosított volt. 
Mád község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja a Mádi Polgármesteri Hivatalban 
ügyfélfogadási időben bármikor a lakosok rendelkezésére áll, valamint az önkormányzat honlapján 
közzétételre kerül, így a város teljes lakosságának hozzáférése biztosítottá válik a tervezett 
esélyegyenlőség folyamatok, tevékenységek megismerésére és a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzésére.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is a honlapon valamint a Mádi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben bármikor a 
lakosok rendelkezésére áll.  
Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 
rendezvényein, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább kétévente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel. 

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 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 irányítójának. 
 










