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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, Füzesabony Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programban 2013. július 18-án 87/2013. (VII.18.) Képviselő-testület határozatban
rögzítette 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 dokumentum a jogszabályi
felülvizsgálatának elvégzését írja le.

előírásoknak

megfelelően az

Esélyegyenlőségi

Program

Füzesabony bemutatása
Füzesabony, Heves megye egy kis városa, a Hevesi síkon Egertől 25 km-re elhelyezkedő település a kistérség
egyetlen városa, kertvárosi jelleggel. A fővárostól alig több mint 100 km-re fekszik, vasúton és közúton
egyaránt jól megközelíthető. Összekötő kapocs az ország s a szűkebb régió minden tájegysége felé.

A település a vasút által kettéosztott részekből áll: északi városrész (telep), déli városrész (falu). Ezen
„kettéosztottság” miatt a város sajátos képet mutat mindenből kettőt kell fenntartania: orvosi rendelő,
óvoda és bölcsőde, általános iskola, posta stb.
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A település gazdasági életét évszázadokon keresztül a mezőgazdaság dominanciája jellemezte. A település
mezőgazdasági jellegű volt a történelem során, ezt az utóbbi évtizedek ipari foglalkoztatottsága valamelyest
csökkentette, de ennek ellenére elmondható, hogy Füzesabonyban és környékén a mezőgazdaság
domináns gazdasági ágazat. A város összterülete 3954 ha. Ebből viszonylag nagy rész 3810 ha
mezőgazdaságilag művelt területként van nyilvántartva.
Füzesabonyban az ipar szerepe nem jelentős. Az iparszerkezeten belül a nyersanyagokat feldolgozó ipar a
domináns.
Füzesabony alapvetően mezőgazdasági terület, ahol az ipar szerepe nem jelentős. Az ipar legnagyobb
százalékát a fémfeldolgozó (70,1%) ipar teszi ki, nevezetesen a PIKOPACK Rt. A cég fémből készült
csomagolószerek gyártásával foglalkozik. Ez a gyár a MÁV mellett a környék legnagyobb foglalkoztatója,
átlagosan 650 fő dolgozik a cégnél.
A város másik nagy gyára (16,6%), a működését 2000-ben megkezdő DUROPACK Csomagolóeszköz Gyártó
és Feldolgozó Kft, amely díszdobozok és élelmiszercsomagoló termékek gyártásával foglalkozik.
Nem túl jelentős, de még mindig számottevőnek mondható a kavicsbányászat (5,6%).
Ez az egyetlen iparág, ami kilóg a feldolgozó iparágak sorából, egyedül képviselve a város bányászatát.
Új színfolt a városban, a térség egyik legmodernebb gyára a Fenstherm Kft üzeme, ahol modern nyílászáró
szerkezeteket állítanak elő (2,6 %). A településen található, a hazai mezőgazdasági termeltetést - beleértve
a vetőmag, műtrágya, növény védőszer, gép- és gépalkatrész ellátást és szaktanácsadást - alapvetően
meghatározó két országos hálózattal rendelkező cég, a nádudvari székhelyű KITE-nek és a bábolnai IKR-nek
is egy kihelyezett raktára
Füzesabonyban a foglalkoztatottsági szint az utóbbi években mérséklődött, ennek elsődleges oka, az
országos szinten is jelentkező elöregedési folyamat, valamint a munkaerő-piaci kiválogatódás. A térségben
a legnagyobb számú munkavállalót foglalkoztató a Füzesabonyi székhelyű Picopack Rt., valamint a MÁV
országos jelentőségű vasúti csomópontja is a körzetközpontban található.

1. számú táblázat - Lakónépesség
száma az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

8234
8166
8146
8066
7781
8042
8006
7938
7906
7854

Változás

99%
100%
99%
96%
103%
100%
99%
100%
99%
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A táblázatban szereplő számok és adatok aránya mutatja, Füzesabonyban 8006 fő lakónépességére
tekintettel kell az esélyegyenlőség megvalósulását felülvizsgálni. Az elmúlt éveket vizsgálva a lakónépesség
csökkent, ami az országos demográfiai adatokat tekintve stagnálásnak tekinthető.
A lakónépesség folyamatosan csökkenő, ötéves időszakra visszatekintve mintegy 200 fős lakosságszám
csökkenés figyelhető meg., melynek oka részben az alacsony születések száma, másrészt többnyire a
munkavállalás miatti „ előnyösebb” településekre történő költözéssel magyarázható. A 2012-től 2016–ig a
statisztikai adatok folyamatos csökkenő lakónépesség számot mutatnak.

2. számú táblázat - Állandó népesség
2016
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

fő

%

nők
4002

férfiak
3852

összesen
7854

nők
51%

férfiak
49%

487
119
2238
339
819

556
121
2376
292
507

1043
240
4614
631
1326

47%
50%
49%
54%
62%

53%
50%
51%
46%
38%
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A nők és a férfiak száma közelítőleg, kis eltéréssel azonos, de a 65 év feletti nők 24 %-kal magasabb
arányban élnek a településen, mint a férfiak. A 0-14 éves férfiak száma 49 fővel marad el a 65 év feletti
nőktől, ami tendenciát mutat és a település lassú öregedése felé.
Az állandó lakosságból az 18-59 éves korosztályba tartoznak a legtöbben. Sajnos a 0-14 és a 15-17 évesek
száma igen alacsony, ami részben az alacsony születésszám következménye lehet.
Füzesabony város demográfiai adatainak elemzésekor jól látható, hogy a város állandó népességének
száma csökkenő tendenciát mutat. A népességcsökkenés a negatív természetes szaporodásból, illetve az
elvándorlásból adódik. Ugyanakkor az adatokból kiolvasható, hogy a természetes szaporodás negatív
tendenciája 2013 évtől mérséklődni látszik.
A fiatalkorúak és a középkorú, felnőtt lakosok száma évenként csökken, viszont a 62 év feletti korosztály
száma növekszik az elmúlt 4 évben. A folyamat az alacsony termékenység mellett az egyre javuló
életesélyek következményeként növekedést mutató időskorúak arányával magyarázható. A 2011. évi
népszámlálás adatai szerint a Füzesabonyban található 2976 háztartásból az egyszemélyes háztartások
száma 807 volt (28%). Az egyszemélyes háztartások korösszetételére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre,
de valószínűsíthető, hogy az itt élők jelentős része 60 év feletti.

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
1258
2008
1206
2009
1210
2010
1212
2011
1227
2012
1230
2013
1258
2014
1304
2015
1326
2016
1266
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
1351
1210
1174
1125
1105
1103
1074
1056
1043
1048

Öregedési index
(%)
93,1%
99,7%
103,1%
107,7%
111,0%
111,5%
117,1%
123,5%
127,1%
120,8%
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Az öregedési index azt jelenti, hogy 100 fő 14 év alattira hány 65 év feletti fő jut. Ez megmutatja, hogy
Füzesabony viszonylatában mely korcsoportban élők vannak többségben. 2001-től elöregedési folyamat
vette kezdetét. A további években majd egy még komolyabb és drasztikus elöregedés vette kezdetét 2010től. Megállapíthatjuk, hogy egy elöregedő népességgel kell számolni és az idős korúak ellátására fokozottan
kell koncentrálni, természetesen a fiatal lakosság igényeinek figyelemmel kisérésével. A fenti adatokból
látható, hogy Füzesabony elöregedő városnak nevezhető, mert alacsonyabb a 14 év alatti állandó lakosok
száma.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
elvándorlás
egyenleg
odavándorlás
2008
172
161
11
2009
185
149
36
2010
125
157
-32
2011
137
122
15
2012
182
145
37
2013
145
173
-28
2014
165
178
-13
2015
155
182
-27
2016
191
215
-24
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések
halálozások száma
száma
2008
66
154
2009
76
130
2010
56
112
2011
72
109
2012
65
139
2013
58
98
2014
69
105
2015
83
109
2016
68
99

természetes
szaporodás (fő)
-88
-54
-56
-37
-74
-40
-36
-26
-31

Azt mutatják az adatok, hogy az évek során a halálozások meghaladták a születéseket, mely magával vonja
a lakónépesség csökkenését. A gyermekvállalási kedv nagyon alacsony tendenciát mutat, ezzel szemben a
halálozások száma folyamatosan növekszik, ezen adatok is tükrözik, hogy Füzesabonyban csökken a
lakosságszám.
Az országosan is kimutatható születésszám csökkenése, valamint a lakosság öregedési folyamata. A
migrációs folyamatokra ható betelepedésekkel is számolnia kell a városnak, mindezek a folyamatok
azonban nem jelentenek belátható időn belül jelentős fennakadást az ellátó rendszerben.
A statisztikai információk alapján Füzesabonyban a természetes szaporodás/fogyás mutatószáma 2016-ban
-31 fő, ami a lakosság nagymértékű elöregedését jelenti.

Értékeink, küldetésünk
Füzesabony Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy közvetlen vagy
közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se etnikai,
nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más okból fakadóan. A
jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben
tartását minden fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzzük ki.
További célunk, hogy a város lakói itt helyben jussanak lehetőséghez az oktatás, a lakhatás, a
kultúra, a sport, a szociális és egészségügyi szolgáltatás, a foglalkoztatás területén.
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Fogyatékkal élők
A településen fogyatékossággal élők létszámára, a fogyatékosság formájára és mértékére
pontos adat nem áll rendelkezésünkre.
Az egészségügyi alapszolgáltatás által szolgáltatott adatokat tudjuk felhasználni, valamint a
fogyatékossági támogatás alapján lehet következtetéseket levonni.
A községben élő fogyatékos személyekre jellemző, hogy néhányan veleszületetten fogyatékosok,
azonban jelentős azok száma, akik betegség következtében váltak fogyatékossá. A betegség
következtében kialakult fogyatékosság jellemzője az agyi katasztrófák utáni mozgásrendszeri-, a
cukorbetegség szövődményeként kialakuló látás fogyatékosság, illetve az érbetegség miatt
kialakuló mozgáskorlátozottság.
A fogyatékkal élő emberek rokkant nyugdíjból, járadékból élnek és megélhetési problémáik
vannak. A munkaerőpiacon az elhelyezkedésük nehéz. Ennek érdekében szükséges a fogyatékkal
élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, a közlekedési nehézségek miatt a távmunka
biztosítása.
A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben
történő segítségnyújtás kap prioritást. A fogyatékkal élők tekintetében a civil szervezetek jelen
vannak a településen. Füzesabonyi egészségügyi Szakellátásért Alapítvány, Magyar Vöröskereszt
Füzesabonyi Területi Szervezete és a Látássérültek civil szervezete.
Roma emberek
A roma lakosság szociális helyzetére nincsenek pontos adatok, azonban megállapítható,
hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei, egészségi állapota,
iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva lényegesen rosszabb.
Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát.
Szociális helyzetükre jellemző, hogy átlagos életszínvonalon élnek, iskolázottságuk és
foglalkoztatottságuk alacsony.
Az önkormányzat a szociális szolgáltatással együttműködve törekszik a lakhatási problémák
megoldására, a gyerekek testi és lelki egészségének fejlesztésére, a tanulás ösztönzésére.
A roma lakosság foglalkoztatottságának elősegítése szintén kiemelt feladat. Szakértői javaslatok
szerint elsősorban az iskolázottságot, a foglalkoztatottságot, a cigányság létbiztonságát erősítő,
kirekesztettségét kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és feloldó hosszú távú politikára
van szükség. Ezért egy olyan Mentor- programot kell biztosítani, amely komplex módon járul hozzá
a felzárkóztatásukhoz.
Idős és nyugdíjas korúak
A népesség összetételében az idős korúak aránya, az országos átlaghoz megfelelően- emelkedő
tendenciát mutat. A nyugdíjban részesülők között igen magas az egyszemélyes háztartások száma.
A településen több civil szervezet is működik, amely összefogja az idős korúakat. Így a Rozmaring
Nyugdíjas Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Füzesabonyi szervezete.
Az idős korosztály körében végzett szükségletfeltáró felmérés eredményeként elmondható, hogy
kevés jövedelemből élnek, de gondos beosztással kijönnek a nyugdíjból.
Sokat segít a háztartások anyagi gondjain a kertben megtermelt növények és az állattartás.
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Szociálisan rászoruló emberek
Füzesabony Város Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres
segélyeket, támogatásokat, valamint az eseti segélyeket.
Az önkormányzat az intézményein keresztül segítséget nyújt a lakókörnyezetükben élő fogyatékos
személyek részére önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az alapszolgáltatások teljes
körű megvalósításával, az ellátások működtetésével jelentősen hozzájárulunk ahhoz, hogy a
rászoruló személyek, illetve családtagjaik mindennapi járulékokat életvitelükhöz segítséget
kapjanak.
A hátrányos helyzetű nők esélyegyenlőségének biztosítása
A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért
egyenlő bért kapjon. A két nemet az egyenlő versenyfeltételek biztosítása mellett egyenlő
bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát, vagyis a
hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet. Szükséges a női esélyegyenlőség érdekében nőkre
szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát munkahelyek létrehozása a család
és a munkahely összeegyeztetésének biztosítása érdekében, a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
szolgáltatások fejlesztése, a 0-3 éves korosztály napközbeni felügyeletének biztosításával
(bölcsőde, családi napközi). A szociális biztonsági rendszerek megfelelő kialakítása (betegség,
rokkantság, időskor, üzemi baleset vagy foglalkoztatási betegség esetén, munkanélküliség elleni
védelem), szülői szabadság biztosítása, a terhes nők, a gyermekágyas és szoptatós anyák
munkahelyi biztonságának javítása.
Gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása
A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető a bölcsődei és az óvodai
ellátás valamint az általános- és középiskolai iskolai oktatás. A településen élő tanulók
bekapcsolódhatnak az Alapfokú Művészeti Iskola révén bekapcsolódhatnak a művészetoktatásba,
annak is a tánc és zeneművészeti ágazatai közül választhatnak. A diákoknak lehetőségük van
többféle szakkörre járni.
A helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében kiemelkedően fontos szerepet játszik a
gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltöltésében, lehetőséget adva
minden gyermeknek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Füzesabony Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
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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.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” fejezetének XV. cikke kimondja:
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékossággal
élőket.

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.)
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Füzesabony Város Önkormányzatának esélyegyenlőség területét érintő hatályos rendeletei a
következők:
- A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 14/2015.
(IX.25.) számú önkormányzati rendelete
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 8/2018. (IV.27.)
önkormányzati rendelete
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 22/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) jelentős változáson ment keresztül.
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre
átruházza. Azonban helyi rendelet alapján a polgármester, vagy a
A szociális rászorultságtól függő ellátások közül a képviselő-testülettől átruházott
hatáskörben dönt
a) a polgármester
aa) a krízis segélyre,
ab) a kamatmentes kölcsönre,
ac) a temetési segélyre,
ad) a köztemetésre,
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ae) eseti gyógyszertámogatás;
b) a Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság
ba) a rendkívüli települési támogatásra,
bb) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkedvezményre;
c) a jegyző
ca) a rendszeresen nyújtott gyógyszertámogatásra,
cb) a lakásfenntartási támogatásra
való jogosultság megállapításáról.
Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi
családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet
alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft).
A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének
megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti
3 körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása a gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat,
jogosultságokat biztosít.
Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§ (1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait,
melyek között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorulósági szempont.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul.
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.
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AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:
I. Aktív korúak ellátása (jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§,
134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt
meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal
hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal
lett jogosult. Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak
körei esetenként megváltoztak.
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők: A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult
személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta. A
felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 1-től
milyen ellátásra volt jogosult. Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra
lettek jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem
tudják. Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak voltak rendszeres szociális segélyre. Ha a
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján
rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalta akkor az aktív korúak
ellátására való jogosultságát meg kellet szüntetni.
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalta az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik. A rendszeres szociális
segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnt a családsegítés szerepe az aktív korúak
ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került
előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek
pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
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II. Lakásfenntartási támogatás
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az
időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehetett benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási
támogatást, a következőképpen alakul: Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig
megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra volt jogosult a
lakásfenntartási támogatásra. Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően döntött a támogatásra való
jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani.
Füzesabony Város Önkormányzata települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
VI. Önkormányzati segély
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban ált, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkotott. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kellett megalkotnia.
VII. A Gyvt. fontosabb változásai
2015. szeptember hó 1. napjától hatályon kívül került a Gyvt. óvodáztatási támogatást szabályozó 20/C. -a.
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése volt. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember hó 1. napjától hatályos 8. (2) bekezdése
alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
2016. január hó 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, egy szervezeti és
szakmai egységben, egy szolgáltató keretében működtethető, települési szinten család- és gyermekjóléti
szolgálat, járásszékhelyen család- és gyermekjóléti központ keretében.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január hó 1.
napjától hatályos 21/C. * (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az iskolai szünetek
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időtartama alatt - ingyenesen - szünidei gyermekétkeztetést biztosít a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére. A
szünidei gyermekétkeztetés lehetősége a gyermek őt hónapos korától a 18. életévének betöltéséig áll fenn
(kivéve, ha a kiskorú gyermek házasságot köt). A szünidei gyermekétkeztetés bölcsődei ellátásban és óvodai
nevelésben részesülő gyermek esetén a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon, az előző pont alá nem tartozó, 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a nyári szünetben
43 munkanapon, az őszi- téli-tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan a tanítási szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon megszervezésre kerül.
Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet
módosításai
• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet módosításai
• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításai
Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM
rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása
1.2 A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.
§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4)
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó
szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és felülvizsgálata
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1.3 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási,
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén
a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására. Biztosítani kell a
közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely
csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. Füzesabony
Város Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások betartása mellett megalkotott
helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, a település működését, az ehhez szükséges
közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják.
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az
Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában az önkormányzat által ellátott feladat- és hatásköröket az
alábbiakban határozza meg.
A Képviselő-testület gyakorolja az önkormányzati jogokat, ellátja a jogszabályokban meghatározott és az
önként vállalt feladatokat.
Az önkormányzat kötelező feladatként köteles gondoskodni:
a) az egészséges ivóvízellátásról
b) az óvodai nevelésről
c) az egészségügyi és szociális alapellátásról, gyermek és ifjúsági feladatok
ellátásról
d) a közvilágításról
e) a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról
f) köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.
g) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásról
h) Helyi közművelődési tevékenység támogatásáról - helyi közösségi tér biztosításáról
i) Települési könyvtári ellátásról
j) Épített és természeti környezet védelméről, településrendezésről
k) Vízgazdálkodásról
l) Vagyongazdálkodásról
m) Polgármesteri Hivatal működtetéséről
n) Helyi tűzvédelmi feladatokról
Az önkormányzat önként vállalt feladatai során gondoskodik:
a) A járóbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény működtetéséről
b) Verseny sport támogatásról
c) Civil szerveződések, szervezetek támogatásról
d) Bölcsőde működtetésről
e) Városi televíziózást segítő Kht. támogatásról
f) Vállalkozás élénkítő környezet megteremtéséről
g) Felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatalok támogatásáról
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2. Stratégiai környezet bemutatása
Füzesabony Város Önkormányzata az alábbi stratégiai dokumentumokkal rendelkezik:
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében a jegyző,
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.
Köznevelés-fejlesztési terv – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi,
fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők
részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon
anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna.
A köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével
– megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős
miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi
önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az
intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége,
hogy beszerezze a településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei,
a szülői és diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv
elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos
nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §).
Az Önkormányzat a köznevelés biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat
látja el. Továbbra is gondoskodik az óvodai ellátás megszervezéséről, áttekinti az intézményműködtetés,
fenntartás vonatkozó alapdokumentumait, intézkedik szükséges módosításokról. Intézkedéseket tesz az
intézmény kihasználtságának növelésére, ennek érdekében támogatja az intézményt népszerűsítő
programok szervezését. Az Önkormányzat segíti az intézmény pályázati tevékenységét, figyelemmel kíséri a
benyújtott pályázatokat és azok megvalósulását. Alapvető feladat a KLIK által fenntartott, az 1-8. osztályos
általános iskola létszámának, szakmaiságának figyelemmel kísérése és a község iránti elkötelezettségének
megerősítése.
Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látják el.
Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően
az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi
érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és
szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti
szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe
foglalásáról.
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Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt
megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére
kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal
elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett
a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van
döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása
érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési
stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia meghatározza a települések
településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és
ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait,
meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját
is összefüggéseiben kezeli.
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Költségvetési koncepció
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakult. A korábban
az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást
szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz
szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az
önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek
ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű
támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az önkormányzat költségvetési koncepciója.
A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze,
benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű
feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati
törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető
kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó
esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó
különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.
A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó
bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a
feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati
törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból
eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít
gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő
esetleges pénzügyi feszültségekre.
Gazdasági program
A helyzetelemzés és értékelés alapján behatárolható a település jelenlegi helyzete, a leglényegesebb
szükségletek és a legfontosabb problémák. A helyzetelemzés eredményeként felszínre kerültek az erős és
gyenge pontok, valamint a lehetőségek és veszélyek, melyek alapvetően meghatározzák a jövő fejlesztési
elképzeléseit.
Füzesabony Város Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai célokat tűz ki, melyek
megszabják az önkormányzat döntéseinek irányát, megfogalmazzák azokat az elképzeléseket, amelyek
szervesen illeszkednek céljaihoz. A gazdasági programnak egy olyan középtávú programnak kell lennie,
amely meghatározza a település jövőjét, a további fejlődési realitásokat.
Jelen körülmények között a legfontosabb a város biztonságos működése. Fontos a költségtakarékos
megoldások feltárása. Elsődleges prioritást kell hogy élvezzen az oktatás, az egészségügy.
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Településfejlesztés:
Fontos szerephez kell jutnia a városképi jelentőségű középületek külső felújításának, az utak, járdák
karbantartásának, parkolók kialakításának.
Pályázati forrás bevonásával kell megvalósítani a városközpont kialakítását, oly módon, hogy az esztétikum
párosuljon a praktikummal. A Rákóczi úton szükséges minél több parkoló kialakítása, illetve egy közösségi
igényeket kiszolgáló tér kialakítására az Állomás előtt. Fontos a helyi lakosok igényeinek felismerése és azok
figyelembe vétele az egyes beruházások vonatkozásában.
A piac az elmúlt időszakban elhanyagolt állapotba került. Nem mindegy a város megítélése szempontjából,
hogy milyen a piac és annak környéke. A piac és a piaccsarnok minél nagyobb kihasználására kell törekedni.
A városközpont szebbé tételére irányuló törekvés nem jelenti azt, hogy a város külső részeivel,
külterületeivel nem kívánunk foglalkozni. Fontos megoldani az út és járda felújításokat a kevésbé
frekventált helyeken is. A külterületen élők esetében a közintézményekbe való eljutást az eddigi
gyakorlatnak megfelelően fenn kell tartani.
A civil szervezetek szerepe és jelentősége évek óta egyre nő. A velük való együttműködés annál inkább is
fontos, mert az uniós pályázatok jelentős részének címzettjei a civil szervezetek, ezért szerepet játszanak
abban, hogy e források a városba kerüljenek, az itt élőket gyarapítsák és kiszolgálják. Fontos a civil
szervezetek támogatását rendeleti formában szabályozni, hogy az átláthatóság, illetve az egyenlő elbírálás
érvényesülhessen. A járóbeteg-ellátás bővítése kapcsán felmerülhet annak minél szélesebb körben történő
megismertetése a kistérségben élőkkel, melyben az önkormányzat segítségére lehet az intézmény vezetése
is. A szociális biztonság megőrzésére kell törekedni, mindamellett, hogy a Szociális Központ fenntartása
kapcsán kiemelten keresni kell a lehetőségeket pályázati összegek bevonására. Az elhasználódott és
korszerűnek egyáltalán nem mondható telephelyek (telepi és falusi öregek otthona) mindenképp felújításra
szorulnak, illetve áthelyezésükön is el kell gondolkodni. Fontos a csapadékvíz elvezetés problémáinak
megoldására vonatkozóan pályázati lehetőségek keresése. A közintézmények felújításra szorulnak. A
Művelődési ház, a Teleki Blanka Általános Iskola, illetve a Sportcsarnok állapotán mindenképp javítani
szükséges. Lehetőség szerint ipari park kialakítására kell törekedni. Fontos célkitűzés az elkövetkező négy
évre, hogy a már jelenleg is működő cégeken túl további cégek is Füzesabonyban telepedjenek le. Ehhez
megfelelő ösztönző indikátorok és megfelelő adópolitika szükséges. Célkitűzés kell, hogy legyen az
Intézményrendszer esetében a tárgyi eszközök folyamatos frissítése a kornak és a helyi sajátosságoknak
megfelelően. A sportpálya állapotát javítani szükséges. A jelen állapot megszüntetéséről haladéktalanul
intézkedni kell. Fontos az intézmények informatikai fejlesztése, továbbfejlesztése. Vizsgálni kell a város
belterületén a közterületek és a város körüli zöldterületek fejlesztési lehetőségeit. A faállományt
folyamatosan meg kell újítani, illetve megfelel fafajtákra cserélni. Minimális cél, hogy a meglévő
zöldterületek aránya ne csökkenjen. Munkahelyteremtés és foglalkoztatás elősegítése: Elsődleges feladat az
Önkormányzat számára a munkahelyteremtés. A Munkaügyi Központtal az elmúlt időszakban a
közfoglalkoztatási program kapcsán szoros együttműködés alakult ki, mely együttműködést a továbbiakban
is fenn kell tartani, illetve tovább kell erősíteni. Fontos az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségének
a megteremtése pályázati forrásokon keresztül, az intézményrendszer bevonásával. Ki kell alakítani a
vállalkozásokkal egy olyan közvetlen kapcsolatot, mely segítséget nyújthat az információáramlás
meggyorsításában, optimalizálásában. Helyi adópolitika célkitűzései: A helyi iparűzési adó a helyi adók közül
a legjelentősebb és legnagyobb adóbevételt eredményező adónem. A helyi adók mértékének
megállapításakor figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a teherbíró képességet. Mivel kiemelt cél az
új munkahelyek teremtése, ezért szükséges az eddigi adópolitika felülvizsgálata, illetve a törvényi
lehetőségeknek megfelelően kidolgozott kedvezményrendszer, mellyel a vállalkozásösztönzés
megvalósítható. A 2009-ben kidolgozott munkahelyteremtő támogatási forma, mely a füzesabonyi
munkavállalók foglalkoztatását segíti. A támogatás azokban az esetekben vehető igénybe, ha állandó
lakóhellyel rendelkező munkavállalót legalább 1 éven keresztül foglalkoztat az adott cég. A támogatás
álláshelyenként 11.930 Ft/év. A támogatás célja, hogy a Füzesabonyi vállalkozások Füzesabonyi lakosokat
foglalkoztassanak elsősorban. A kedvezményrendszer nem került kihasználásra a vállalkozások által. 2009.
óta egyetlen vállalkozás sem kérte a kedvezmény érvényesítését, melynek oka lehet, hogy nem elég
tájékozottak a témában. Célszerű lenne a cégek közvetlen tájékoztatása a lehetőségről. Közszolgáltatások
színvonalának javítása: A jelenlegi intézményhálózatot szükséges felülvizsgálni, illetve megtalálni azokat a
pontokat, melyekkel az intézmények működése, és a kiszolgált feladat még inkább összhangba hozható.
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Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a feladat optimális ellátásához szükséges minimális feltételek
rendelkezésre állnak-e. A szociális ellátások esetében az ellátások egy részét az önkormányzat pénzbeli és
természetbeni juttatások rendszerének kiépítésével és működésével biztosítja. Saját források biztosítása
szükséges az önként vállalt, nem kötelező ellátások nyújtásához. Cél, hogy ezek a lehetőségek ne
szűküljenek a ciklusban. A jelenlegi támogatási rendszert fenn kell tartani, illetve a gazdasági és társadalmi
változásokhoz szükséges igazítani. Cél a családok, gyermekek, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került
emberek támogatása a rászorultság elvét követve, azt következetesen alkalmazva. Hangsúlyt kell fektetni a
betegségmegelőzés és az egészséges életmódra nevelésre minden oktatási intézményben. Erre
vonatkozóan kidolgozható egy programsorozat, illetve előadássorozat a pedagógusok bevonásával. A
közbiztonság javítása elsődleges feladat. Fenn kell tartani az együttműködést a rendőrséggel, illetve a
polgárőrséggel is. Folyamatosan felül kell vizsgálni a városrendezési tervet. Törekedni kell a funkciók
megtartása mellett az ipari park kialakításának lehetőségét is kiemelten vizsgálni. Vagyongazdálkodásra
vonatkozó elképzelések: Elsődleges cél a működési hiány csökkenés minden lehetséges racionális eszközzel.
A vagyongazdálkodás során be kell tartani a következő elveket: teljesség, részletesség, valódiság,
egységesség, áttekinthetőség, nyilvánosság. Egyéb célok, elképzelések: A településen működő Cigány
Kisebbségi Önkormányzat működését folyamatosan biztosítani szükséges, illetve mind szakmailag, mind
lehetőségekhez mérten támogatni szükséges a működésüket.
Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló rendeletét
2008. évben alkotta meg a képviselő-testület. Az előírások hatálya kiterjed Füzesabony város közigazgatási
területére. A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és
lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet
rendelkezéseinek megfelelően lehet.
A település településszerkezeti terve az Önkormányzat településfejlesztési koncepcióján alapul.
A településfejlesztési koncepció célja, hogy megfogalmazza a város hosszú távú jövőképét és ahhoz igazítsa
középtávú fejlesztési céljait.
A település adottságai alapján hosszútávon az alábbi főbb fejlesztési célok kerültek meghatározásra:
A település szerkezeti kialakításának jelentős javítása, a környezettel való jobb kapcsolat és a városrészek
közötti szervesebb együttműködés érdekében
Új ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területek kijelölése a belterületeken, vagy a belterületekhez
csatlakozó belterületekbe vonható területeken a különböző befektetői körök számára.
Kereskedelmi-szolgáltató területek bővítése a városközpontban és az egyes alközponti területeken a
település gazdaságfejlesztése érdekében.
A Városközpont területének átértékelése, hangsúlyos átalakítása a városias életformának és a kedvezőbb
megjelenés igényeinek megfelelő, gyalogos területek, terek kialakítása, pihenő és forgalommentes
területek kijelölése, egységes építészeti koncepció meghatározása az igényes kisvárosi központ kialakítása
érdekében.
A közlekedési és közműhálózati, valamint a humán infrastruktúra folyamatos minőségi fejlesztése, a
komfortfokozat javítása az elvárt igényeknek megfelelően.
Új lakóterületek és pihenőterületek kijelölése a városban a népességmegtartás, a kulturált lakókörnyezet és
a betelepülni szándékozók területkínálatának elősegítése érdekében.
A helyi igényeknek megfelelő minőségi lakókörnyezet kialakítása.
Zöldterületi, rekreációs, szabadidős területek kijelölése, bővítése, fejlesztése, védőzónák, védőterületek
kijelölése a környezetfejlesztés érdekében.
Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség. Az egyes programok, koncepciók az Egészségügyi
Koncepció, a Sportkoncepció, Közfoglalkoztatási Terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére
vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket.
Füzesabony Város Önkormányzata rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi tervvel, melyet 2007-ben
készített, s azóta évente felülvizsgál.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Füzesabony Város Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
A Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. január 01.
napján megalapította a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményét. A
család- és gyermekjóléti szolgáltatás a törvényi változások értelmében 2016. január 01. napjától, a
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés egyesítésével új szolgáltatási forma. A szociális alapellátások
(idősek nappali ellátása, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás), a
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés Füzesabony település vonatkozásában -korábban- a LaskóRima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény keretében működött. Azzal a céllal jött létre, hogy
az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő együttműködéssel minél hatékonyabb,
célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást biztosítsanak a településen élő lakosság számára.
Önkormányzatok kötelező feladataként a szociális alapszolgáltatások biztosítása, a nem kötelező
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása a szociálisan rászorulók részére, a krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára segítséget nyújtson.
A Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó mikrotársulás a dormándi és a füzesabonyi
óvodáskorú gyermekek nevelésének megvalósulására jött létre.
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a
kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a közösen
fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a Lechner Lajos Tudásközpont
Nonprofit Kft. TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta. Az
esélyegyenlőségi program készítésekor az országos adatbázisokban a 2012. és 2013. évi adatok még nem
voltak elérhetőek, ezek a 2015. évi felülvizsgálat során pótolva lettek.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen elsősorban azt a
jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük
sincs arra, hogy ebből a helyzetből, önerőből kitörjenek.
Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi szegénységben,
és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban. Minden társadalom fokmérője, miképpen
bánik a magára maradt emberekkel.
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő személy
ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma nincs. Ez
természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy
szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az
önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne.
A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő lakótársunk (család)
jelenleg nincs. Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény
körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.
A munkanélküliség Magyarországon gazdaságilag és társadalmilag súlyos, országos méretű probléma.
Azonban a hagyományos munkanélküliséghez képest (a munkaerő kínálat meghaladta a munkaerő
keresletet) napjainkban a strukturális munkanélküliség jellemző. Strukturális vagy szerkezeti
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munkanélküliséginek hívják azt, amikor a rendelkezésre álló munkaerő nem azokkal a képességekkel,
szaktudással rendelkezik, mint amire a piacon éppen szükség van.
Füzesabony településen 2015. évben 252 fő nyilvántartott álláskeresőből 112 főnek van általános iskola 8
osztálya vagy annál alacsonyabb iskolai végzettsége. Ezeknek az embereknek gyakorlatilag egyetlen
lehetősége a közfoglalkoztatásban való elhelyezkedés. Eközben egyre világosabbá válik, hogy a közmunkaprogramok, melyekben a képzetlenek mellett kisebb részben képzettnek mondható munkaerő is részt vesz,
és amelyek valójában visszatartják a munkakereséstől az embereket, az ország több területén már a
versenyszféra elől vonják el a potenciális munkavállalókat. A munkaerő-piaci feszültségek enyhítése
érdekében tehát kiemelten fontos lenne a közmunkába való "beragadást" orvosolni, a nehezen
foglalkoztatható álláskeresőket visszajuttatni a munkaerőpiacra, amit célzott segítséggel, gyakorlati
tapasztalatot biztosító képzésekkel, illetve átképzésekkel lehetne igazán támogatni.
Építs Jövőt! – Új Esély Program - Konzorciumban benyújtott pályázat az EFOP-3.9.2-16 pályázati
konstrukcióra. Elbírálás alatt álló pályázat. Megpályázott összeg 100%. A konzorciumban részt vevő
településeken közszolgáltatások fejlesztése, képzések megvalósítása, tanulók fejlesztése, romák oktatási
esélyteremtése, stb.
Lépj egyet előre! – Szociális célú város rehabilitáció megvalósítása - Benyújtva a TOP-4.3.1-16 pályázati
konstrukcióra. Elbírálás alatt álló pályázat. Megpályázott összeg: 100% Nyertes pályázat esetén a Szent Imre
úti szegregátumban található 9 db önkormányzati lakás felújítása valósul meg. Felújításra kerülnek a Zrínyi
út 21 és Templom út 16. szám alatti ingatlanok is.
Lépj egyet előre! – Szociális célú város rehabilitációs programok - Benyújtva a TOP-5.2.1-16 pályázati
konstrukcióra. Elbírálás alatt álló pályázat. Megpályázott összeg: 100% A pályázat célja a
szegregátum(ok)ban élők élethelyzetének javítása. Nyertes pályázat esetén oktatási, iskolai felzárkóztatási
programok valósulnak meg, család- és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A lakosok szegény, de egyelőre még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben
kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legfőbb oka a nagymértékű
munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb
megtakarításokra nincs lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek,
éppen ellenkezőleg, a szülők segítik ki a fiatalokat. Szomorú, hogy jelenleg a nyugdíj tűnik a legbiztosabb
bevételi forrásnak.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az időseb
elmondásaiból kitűnik, hogy ők, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, gondolván arra, hogy egy
haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a
polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a
foglalkoztatási és a munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) célja, hogy
biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítését, a
foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladatés hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a
közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során:
- közfoglalkoztatást szervez,
- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
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-

döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
követelményeit,
az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

A rendszerváltás után mezőgazdaságban végbement változások nagyon sok helyi család életét befolyásolta
negatívan. Az addig itt, becsületesen dolgozó, fizikai munkát végző, de szakképesítéssel nem rendelkező
emberek elhelyezkedési esélyei a nullával lettek egyelőek. Az évek múlásával, életkoruk előre haladásával
sokaknak a mai napig is csak a különböző segélyezési formák, alkalmi munkák biztosítanak szerény
megélhetést.
Ahogyan a bevezetőben is említettem Füzesabonyban az ipar szerepe nem jelentős. Az iparszerkezeten
belül a nyersanyagokat feldolgozó ipar a domináns.
Az ipar legnagyobb százalékát a fémfeldolgozó (70,1%) ipar teszi ki, nevezetesen a PIKOPACK Rt. A cég
fémből készült csomagolószerek gyártásával foglalkozik. Ez a gyár a MÁV mellett a környék legnagyobb
foglalkoztatója, átlagosan 650 fő dolgozik a cégnél.
A város másik nagy gyára (16,6%), a működését 2000-ben megkezdő DUROPACK Csomagolóeszköz Gyártó
és Feldolgozó Kft, amely díszdobozok és élelmiszercsomagoló termékek gyártásával foglalkozik.
Nem túl jelentős, de még mindig számottevőnek mondható a kavicsbányászat (5,6%).
Ez az egyetlen iparág, ami kilóg a feldolgozó iparágak sorából, egyedül képviselve a város bányászatát.
Új színfolt a városban, a térség egyik legmodernebb gyára a Fenstherm Kft üzeme, ahol modern nyílászáró
szerkezeteket állítanak elő (2,6 %).
Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján
településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket elemzi az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban.
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)
év

nő

férfi

nő

összesen

fő
fő
fő
2008
3590
3347
6937
2009
3639
3333
6972
2010
3594
3347
6941
2011
3590
3347
6937
2012
3598
3331
6929
2013
2899
2953
5852
2014
2732
2814
5546
2015
2572
2657
5229
2016
2492
2623
5115
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
144
203
176
222
252
176
154
133
84

férfi
%
4,0%
5,6%
4,9%
6,2%
7,0%
6,1%
5,6%
5,2%
3,4%

fő
178
289
226
204
253
132
143
119
84

összesen
%
5,3%
8,7%
6,8%
6,1%
7,6%
4,5%
5,1%
4,5%
3,2%

fő
322
492
402
426
505
308
297
252
168

%
4,6%
7,1%
5,8%
6,1%
7,3%
5,3%
5,4%
4,8%
3,3%
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Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Füzesabonyban a 15-64 év közötti lakónépességhez képest milyen
arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az
arány a férfiak és nők között. Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és férfiak körében
is csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma, mivel emelkedett a közfoglalkoztatottak létszáma. A
településen jelenleg az önkormányzat a legfőbb foglalkoztató (közcélú foglalkoztatás).
Az önkormányzat részt vesz a Kormány által meghirdetett Startmunka közfoglalkoztatási programban.
ennek keretében az alábbi területen indíthatott különböző projekteket. Pl. utak karbantartása, csapadékvízelvezető árkok tisztítása, valamint a téli és egyéb értékteremtő munkákban. Mint a fenti táblázatból is
látszik Füzesabony település tekintetében – köszönhetően a közfoglalkoztatásnak – számottevően csökkent
a munkanélküliek aránya. A nyilvántartott álláskeresők száma 2008. évtől kezdődően kissé kis emelkedést
mutatva, 2012. évben 7% és 2015. évben 5 % alatt mozog.
2008 egy 5%-os szolid munkanélküliségi ráta után 2012-ben kissé emelkedett 7%-ra. Végül csökkenést
produkálva 2013. és 2014. évben egy stagnálás mutatkozott 5% körül. 2008 és 2012 között az emelkedési
ráta 2% volt. 2008. és 2010. évben több álláskereső férfi volt mint nő, a különbség közöttük 2 és 3% között
realizálódott a férfiak terhére. 2010. évben és 2013-2015. évben lényegesen fordult az arány az álláskereső
nők száma emelkedett a férfiakéhoz képest. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható hogy a
nyilvántartott álláskeresők száma 2013 évtől csökkenést mutat, mely jelentős mértékben köszönhető a
közfoglalkoztatási munkaprogramoknak.
A fenti táblázatban jól látható, hogy az aktív korú lakosok körében lényegesen csökkent mind a nők mind a
férfiak tekintetében is az álláskeresők száma. Az előző évi adatokhoz képest 2016. évben volt a
legalacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők száma. 2016-ban a munkanélküliség aránya országosan 6%,
Heves Megyében 5 %.
„Helyi foglalkoztatási együttműködések” pályázat - Benyújtásra került a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási
együttműködések pályázati kiírására. Támogatott pályázat. Megpályázott összeg: 100%-os támogatás.
Foglalkoztatás növelését célzó programok megvalósítására kerül sor. Folyamatban lévő pályázat.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők
fő
322
492
402
száma összesen
fő
15
24
26
20 éves és fiatalabb
%
4,7%
4,9%
6,5%
fő
46
72
69
21-25 év
%
14,3%
14,6%
17,2%
fő
48
66
49
26-30 év
%
14,9%
13,4%
12,2%
fő
44
66
44
31-35 év
%
13,7%
13,4%
10,9%
fő
48
74
53
36-40 év
%
14,9%
15,0%
13,2%
fő
35
57
48
41-45 év
%
10,9%
11,6%
11,9%
fő
37
62
54
46-50 év
%
11,5%
12,6%
13,4%
fő
34
51
44
51-55 év
%
10,6%
10,4%
10,9%
fő
15
18
15
56-60 év
%
4,7%
3,7%
3,7%
fő
0
2
0
61 év felett
%
0,0%
0,4%
0,0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

426

505

308

297

252

168

14
3,3%
68
16,0%
53
12,4%
46
10,8%
61
14,3%
48
11,3%
50
11,7%
55
12,9%
30
7,0%
1
0,2%

33
6,5%
81
16,0%
56
11,1%
58
11,5%
72
14,3%
54
10,7%
41
8,1%
61
12,1%
47
9,3%
2
0,4%

7
2,3%
35
11,4%
47
15,3%
38
12,3%
39
12,7%
33
10,7%
25
8,1%
37
12,0%
42
13,6%
5
1,6%

19
6,4%
37
12,5%
22
7,4%
33
11,1%
37
12,5%
40
13,5%
32
10,8%
32
10,8%
40
13,5%
5
1,7%

16
6,3%
41
16,3%
18
7,1%
28
11,1%
31
12,3%
27
10,7%
18
7,1%
23
9,1%
36
14,3%
14
5,6%

5
3,0%
25
14,9%
24
14,3%
17
10,1%
13
7,7%
13
7,7%
12
7,1%
14
8,3%
28
16,7%
17
10,1%

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik a településen. Látható, hogy a 2009es évben kiugróan magas volt a regisztrált munkanélküliek száma, mely a következő két évben csökkent, de
2012-re újra elérte, illetve meg is haladta a 2009-es év számait, majd 2013. évben ismét csökkent az arány.
A fiatal regisztrált pályakezdők aránya a 2012. évtől növekedett. A munkavállalók aránya az aktív
munkavállalók körében csökkenő tendenciát mutat. A 45-50 éves korosztály tekintetében a 2012. évtől 1%al csökkent. Az 51-61 éves korosztály a nyugdíj előtt álló regisztrált munkanélküliek aránya a 2008. évhez
viszonyítva több mint duplájára nőtt.
Megfigyelhető, hogy folyamatosan csökken a nyilvántartott álláskeresők száma az előző évekhez képest,
viszont korcsoportonkénti bontásban 2015. évhez képest lényegesen csökkent a 25 év alatti regisztrált
munkanélküliek száma.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év

fő

nő
férfi
összesen
2008
144
178
322
2009
203
289
492
2010
176
226
402
2011
222
204
426
2012
252
253
505
2013
176
132
308
2014
154
143
297
2015
133
119
252
2016
84
84
168
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
nő
80
103
97
119
141
83
61
50
36

férfi
76
159
118
99
129
59
50
46
24

%
összesen
156
262
215
218
270
142
111
96
60

Nő
55,6%
50,7%
55,1%
53,6%
56,0%
47,2%
39,6%
37,6%
42,9%

férfi
42,7%
55,0%
52,2%
48,5%
51,0%
44,7%
35,0%
38,7%
28,6%

összesen
48,4%
53,3%
53,5%
51,2%
53,5%
46,1%
37,4%
38,1%
35,7%

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. Minél magasabb a tartós
munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése, figyelemmel a nemek
közötti különbségre. A regisztrált munkanélküliek száma igen kimagasló értéket mutat. Mindezek mellett
egy tartós, makacsul magasan stagnáló tendencia figyelhető meg. A tartós munkanélküliek száma egy 2012.
évi kiugróan magas érték után több mint 15%-os csökkenést mutat.
A tartós munkanélküliek száma is folyamatosan csökken Füzesabonyban. Változás vehető észre a
nyilvántartott munkanélküli nők és férfiak számában. 2008. óta folyamatosan a nők váltak nagyobb
arányban munkanélkülivé, ez az arány 2016-ban sem változott 14 %-al nőtt.
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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
év

nő

férfi

nő

összesen

fő
fő
fő
2008
627
671
1298
2009
609
657
1266
2010
600
632
1232
2011
592
621
1213
2012
597
619
1216
2013
580
619
1199
2014
554
609
1163
2015
530
597
1127
2016
516
587
1103
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
21
19
27
23
39
19
22
20
8

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

fő
14
30
32
26
38
5
22
18
6

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

fő
35
49
59
49
77
24
44
38
14

%
2,7%
3,9%
4,8%
4,0%
6,3%
2,0%
3,8%
3,4%
1,3%

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A
pályakezdők elhelyezkedési esélye a településen nehéz, mert helyben korlátozott a munkahelyek száma.
Szerencsére Eger közeli nagyváros lehetőséget biztosít a fiataloknak.
Aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell
tekinteni. A nem megfelelő – alacsony vagy a munkáltatói igényektől eltérő – iskolai végzettség,
szakképzettség az elhelyezkedést megnehezíti.
A 3.2.4. számú táblázat foglalja össze, hogy az álláskereső fiatalok száma a 2016-os évben volt a
legalacsonyabb, összesen 14 fő.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb lakosság 15-X éves legalább általános általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek
év
Összesen
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
nő
férfi
fő

fő

fő

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2001

7131

3863

3268

6027

3032

2995

1104

15,5%

831

21,5%

273

8,4%

2011

6937

3590

3347

6336

3231

3105

601

8,7%

359

10,0%

242

7,2%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

A táblázatból látható, hogy egy tíz éves időintervallumban a felnőtt lakosság kis arányban változott.
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Zömükben általános iskolai végzettségük megvan, de van egy csoport, a nőknél 10% a férfiaknál 7% akik
általános iskolai végzettséggel nem rendelkeznek. Ez az arány a tíz éves időintervallumban csökkenő
tendenciát mutat. Ez természetesen nem a teljes kép, mivel 15 évesek még tanköteles korúak, lehet év
vesztesség, vagy osztályismétlés is az ok. Az itt felsoroltak nagyobb hányada megszerezheti a 18 életéve
előtt a nyolc általánost, bár el kell ismerni, a nyolc általánost nem végzettek folyamatosan újratermelődnek.
2011 óta nem volt népszámlálás, az adat nem áll rendelkezésünkre. Az általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők száma első látásra azért tűnik magasnak, mert 2001. évben az idősebb korosztályból sokan
éltek még, akik 6 elemi, vagy annál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeztek.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fő
322
492
402
426
505
308
297
252
168

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
fő
44
56
47
42
42
10
22
28
17

%
13,7%
11,4%
11,7%
9,9%
8,3%
3,2%
7,4%
11,1%
10,1%

8 általános
fő
100
143
118
140
152
81
106
84
54

%
31,1%
29,1%
29,4%
32,9%
30,1%
26,3%
35,7%
33,3%
32,1%

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség
fő
178
293
237
244
311
217
169
140
97

%
55,3%
59,6%
59,0%
57,3%
61,6%
70,5%
56,9%
55,6%
57,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A településen a Polgármesteri Hivatal, Nevelési-Oktatási Intézmények, Közösségi Ház, Könyvtár egyéb
egészségügyi és szociális intézmények kötik magasabb iskolai végzettséghez a munkaköröket. Létszám
tekintetében ezek az intézmények viszonylag kevés embert foglalkoztatnak, ezért is magasabb a 8
általánosnál magasabb végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők száma.
A táblázatból látható, hogy a 8 általánost el nem végzettek aránya az álláskeresők között alacsony. Míg
2008. évben ez az arány 13,7 % volt, addig 2012. évre 8,3% lett. Ez egy lassú csökkenést mutat, ami
visszavezethető arra is, hogy egyre többen rendelkeznek ezzel a végzettséggel.
A 3.2.6. számú táblázat adatai esetében a fentebb kimutatott változások következtek be, a korábbi
adatokhoz viszonyítva kedvező a változás az álláskeresők tekintetében.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
általános iskolai felnőttoktatásban
8. évfolyamot felnőttoktatásban
résztvevők száma
eredményesen elvégzők száma
év
0
0 fő
0,00 %
Fő
Nincs ilyen képzés a településen.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
felnőttoktatásban
szakközépiskolai
szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők
év
résztvevők
felnőttoktatásban résztvevők
összesen
fő
fő
%
fő
%

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők
fő

%

2009

47

0

0,00%

0

0,00%

47

100,00%

2010

25

0

0,00%

0

0,00%

25

100,00%

2011

27

0

0,00%

0

0,00%

27

100,00%

2012

26

0

0,00%

0

0,00%

26

100,00%

Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés

A településen működő Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola biztosítja felnőttoktatást, a
gimnáziumi képzésben, ezzel is segítve a munkavállalók esélyeit. Látható, hogy ez a szám az évek során
folyamatosan csökkent, jelenleg egy végzős évfolyama van az intézménynek.
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c) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban résztvevők
aránya a település aktív korú
lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő romák/cigányok
száma

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

2010

75

21

2011

235

92

2012

162

70

2013

279

2014

255

2015

224

2016

232

Közfoglalkoztatásban résztvevők
romák aránya az aktív korú
roma/cigány lakossághoz képest

Forrás: Önkormányzat adatai

Az Önkormányzat az elmúlt években 100 fő/hó létszámot foglalkoztat, közfoglalkoztatásban. Látható, hogy
a létszám 2011-ben kiugróan magas volt, majd a 2012-ben csökkent, 2013-ban magas volt, 2014. évben
valamelyest csökkent.
Füzesabony Város Önkormányzata minden esetben él a közfoglalkoztatás lehetőségével. A
közfoglalkoztatottak nagy %-ban romák. Ennek oka többek között, hogy alacsony iskolai végzettséggel
rendelkeznek, sok esetben tartósan munkanélküliek, illetve már korábban kikerültek a munka világából. A
közfoglalkoztatás keretében, ezek az emberek helyben jutnak munkalehetőséghez, és esélyt kapnak a
munka világába való visszatéréshez.
2016. január, február hónapban a közfoglalkoztatási munkaprogramban dolgozó munkavállalók folyamatos,
2015. november 01-től és november 15-től kezdődő programokban végezték.
2015. november hónap 15-én a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
elnevezésű programban 101 fő munkavállaló került foglalkoztatásra.
Ezen munkavállalók a program keretein belül különböző képzéseken vesznek és fognak részt venni a
közeljövőbe. A munkához jutást szolgáló képzés időtartamán kívül nevezettek közterületi karbantartási
munkálatokat valamint az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok állagmegóvására irányuló
munkálatait látják el. A foglalkoztatási csoporton belül alkalmazásra kerültek munkavállalók, akik az
31

idősgondozást, az iskolatitkári feladatok segítését, valamint a közfoglalkoztatás szervezési feladataiban
nyújtanak segítséget.
A program keretein belül a munkavállalók az alábbi képzéseken fognak részt venni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.-8. osztályos felzárkóztató képzés
Alapkompetencia fejlesztése
Állatgondozó
Építő-és anyagmozgató gép kezelője
Háztáji zöldségtermesztés
Kerti járdakészítő
Közfoglalkoztatást szervező
Óvodai dajka
Szobafestő
Település karbantartó
Tisztítás technológiai szakmunkás

A program várható befejezése 2016. június 30-a volt a hatósági szerződésben foglaltak szerint. A
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkársága tájékoztatta a
Kormányhivatalokat, hogy a képzések indulási időpontja eltérhet a hatósági szerződésben rögzítettektől, így
a programban résztvevő munkavállalók munkaviszonya a képzés időtartamának keretéig
meghosszabbításra kerül.
A program keretein belül lehetőség nyílt tárgyi eszközök beszerzésére, így megvásárlásra került több olyan
eszköz (kézifűrész, rönkhasító gép, csempevágó, hegesztő, akkumulátoros fúró, utcai hulladékgyűjtő,
láncfűrész. utcabútor, lapvibrátor, szintezőgép, kerékpártároló) került megvásárlásra melyek megkönnyítik
a szakmunkát végzők feladatait, valamint esztétikusabbá teszik környezetünket.
2016. március 01-én indult el a „Hagyományos” elnevezésű közfoglalkoztatási munkaprogramunk.
Ebben a programban törekedtünk arra, hogy olyan munkavállalókat vonjuk be a közfoglalkoztatásba, akik
megfelelő képzetséggel van ennek hiányában megfelelő ambícióval rendelkeznek ahhoz, nagyfokú
segítséget tudjanak nyújtani az intézményi munkavégzésben.
Így a programban 50 fő egyéb segédmunkás, 1 fő egyéb ügyintéző valamint 2 fő munkairányító került
foglalkoztatásra, akik az óvodákban, az iskolákban, a művészeti iskolában, a gimnáziumban, a könyvtárban,
a polgármesteri hivatalban kerültek foglalkoztatásra, valamint az idősgondozási tevékenységben nyújtanak
segítséget.
A program kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére kapott támogatásából biztosítottuk a közterületen
foglalkoztatott dolgozók munkaruházatát, valamint ebben a programban is hangsúlyt fektettünk a
munkálatokat megkönnyítő eszközök beszerzésére. (teleszkópos ágvágó, oszlopfúró, sarokcsiszoló, asztali
körfűrész, kombinált gyalugép, szalagfűrész, magasnyomású mosó, asztali köszörű, rotoros betonsimító
kerékpár)
A munkaprogram 2016. augusztus 31-én ér véget, melyet várhatóan lehetőségünk lesz meghosszabbítani a
további hónapokra is.
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Szintén 2016. március 1-én indult el „Önkormányzati útőr mintaprogram” elnevezésű foglalkoztatás,
melynek célja az önkormányzatok kezelésében lévő utak, közterületeken a közterület rendezettségének
megtartása és az úthálózat használhatóságának biztosítása, kiemelten a kerékpár utak karbantartása.
A program keretében teljesítendő feladatok az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•

az úttartozékok (pl. jelzőtáblák) helyreállítása, tisztántartása
láthatóságot zavaró növényzet gondozása
útburkolaton, útpadkán álló víz elvezetése
vízelvezető rendszere, műtárgyak tisztítása, karbantartása
az útesztétikai célú növényzetgondozás
út menti hulladékgyűjtés, takarítás
úthibák észlelése, jelentése és kisebb úthibák javítása,
két települést összekötő kerékpárszakasz, valamint annak környezetének karbantartása.

A program keretein belül 15 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást, valamint a mintaprogramban
meghatározott eszközök beszerzésére, meghatározott forgalmazóktól.
A program befejezésének időpontja 2016. november 30.
2016. év március hónapban szintén elindult a „START 2016” elnevezésű, nagyobb beruházások
elvégzésének támogatását biztosító munkaprogram.
Belvízelvezetés:
A Járási Startmunka programban támogatást kaptunk a belvíz elvezetésének kialakításában és annak
karbantartásában elvégzendő munkálatokhoz.
A településen a meglévő átereszek karbantartását, valamint vízelvezető árkok ásását végzi a programban
foglalkoztatott 14 fő munkavállaló. Beruházási és dologi költségre 1.809. 115.- forint támogatást kaptunk,
melyből a földmérő munkadíját, a vízügyi szakmérnök munkadíját, valamint vízelvezető árok elem, beton
áteresz és zúzott kő megvásárlását fogjuk finanszírozni.
Helyi sajátosságok:
A Járási Startmunka program Helyi sajátosságokra épülő projekt keretein belül kerül sor a volt „varroda”
épületének részleges felújítására, valamint egynyári növények termesztésére, melyre 4.965.797.- forint
támogatási összeget kaptunk. Az összegből finanszírozásra kerül az épület nyílászáróinak megvásárlása,
vizesblokkok kialakítása, a beltéri falak festése, csempézése, valamint az épületet körülvevő kerítés
karbantartása és építése.
A támogatásból beszerzésre kerülnek a virágpalántázáshoz használt asztalok és polcrendszerek.
A „Belvízelvezetés” és a”Helyi sajátosságok” elnevezésű munkaprogramok 2017. február 28-ig adnak
lehetőséget a feladatok elvégzésére.
A programok szervezése 1 fő ügyintéző és 3 fő közfoglalkoztatás szervező munkatárs segítségével valósult
meg.
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A munkavállalók a program szerinti beosztás előírásai szerint brigádvezetők felügyelete alatt végzik a
munkálatokat.
2016. június hónapban 4 fő látja el a munkavezetői/brigádvezetői feladatokat.
A programban előírt feladatok ellátása mellett irodánk éves tervet készített, melyben rögzítette a
településen lévő olyan feladatokat, felújítást és karbantartásokat melyek városunk gondozottságához
járulnak hozzá.
A munkavezetők beszámolója és a tényleges munkavégzés alapján a közfoglalkoztatott munkavállalók az
alábbi feladatokat látták el havi bontásban 2016-os év vonatkozásában:
Január:
• hó eltakarítás, jégmentesítés
• vízelvezetés
• közterületi takarítás
• jégpálya karbantartás
• díszkivilágítás leszerelés
• sózó ládák kihelyezése, sózó anyaggal való feltöltése
• közintézményekben pakolás, szállítás, karbantartás
• favágás, gallyazás
Február:
• vízelvezetés
• közterület takarítás
• hulladékszállítás a varroda épületéből
• hó eltakarítás, jégmentesítés
• falusi temető bozót irtása
• mozi épületének belső munkálatai
• Kossuth út árok ásása
• közintézmények javítási munkálatai
• Rákóczi út 5-7. udvar kavicsozása
• jégpálya karbantartás
• útjelző táblák karbantartása
• Mezőtárkány – Füzesabony közötti útszakasz melletti illegális hulladékok gyűjtése
Március:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közterületi karbantartás
sövények metszése, virágágyások kialakítása
telephely hulladékainak aprítása
Pöttömke Óvoda udvarának kavicsozása
Turul út virágos láda kihelyezése
csodasövény ültetése
busz várok mosása, karbantartása
városi rendezvényeken való közreműködés
sportpálya karbantartás
útpadka javítás, vízelvezető árkok ásása
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• sózó ládák kiürítése, visszahelyezése a telephelyre
Április:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Május:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közterületek karbantartása
árkok ásása
varroda épületénél bontásból származó hulladékok elszállítása
Szent Imre út kaszálás
térkövezett területek gyomirtása
sportcsarnok tetőjavítási munkálatok
Csincsa-patak medrének takarítása
parkok területeinek rendezése
városi rendezvényeken való közreműködés
sportpálya karbantartás, locsolás, fűvágás
aszfaltozási munkálatok
sportpálya /futópálya gyomtalanítása

varroda épület kerítésének festése
közterületi parkosítás, virágültetés
Szent Imre úti nádas kaszálása
telephely udvarának rendezése
játszótéri sövények nyírása
falusi temető, ravatalozó mellett kaszálás, gallyazás
Csincsa-patak medertakarítás (Kisbuda úti szakasz)
buszvárók mosása, karbantartása
telepi temető kerítés készítése
sportpálya karbantartás, locsolás, fűnyírás, futópálya gondozása
aszfaltozási munkálatok
varroda épületénél fakivágás
Pusztaszikszó fakivágás, elszállítás

A 2015. és 2016. év folyamán számos olyan probléma merült fel a közfoglalkoztatással kapcsolatban,
melyet próbáltunk hatékonyan és gyorsan elhárítani.
A közfoglalkoztatás szervező iroda munkatársai hatékony és nélkülözhetetlen adminisztratív és írattározási
feladatok ellátásában nyújtanak kimagasló segítséget.
Gondot jelentet a munkavállalók körében a munkaidő alatti alkoholfogyasztás, melynek megszüntetése
érdekében folyamatosan végzünk alkoholszondás vizsgálatot. Az elmúlt időszak ellenőrzései alapján
kijelenthetjük, hogy a munkavállalók betartják ezen szabályozást és mellőzik az alkoholfogyasztást a
munkaidő alatt.
Több esetben ellenőrizzük a foglalkoztatottak munkavégzését, munkaterületen való tartózkodását, mellyel
azt kívánjuk elérni, hogy hatékonyabb és látványosabb legyen a munkavégzés.
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A közfoglalkoztatott munkavállalók között megszigorított szabályok és ezek következtében alkalmazott
szankciók során 16 fő munkavállaló szerződése került megszüntetésre munkáltatói azonnali hatályú
felmondással.
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy a közfoglalkoztatott munkavállalóink hatékony és értékteremtő
munkát végezzenek a településen.
2017. év
A 2017-es évben Füzesabony Város Önkormányzata már csak Hagyományos elnevezésű közfoglalkoztatási
munkaprogramot indított.
Az első ciklus 2017.03.01. – 2017.08.31. közötti időszakban valósult meg 93 fővel.
A program keretein belül a munkavállalók település karbantartási feladatokat, valamint urna fal építését
készítették a településen. A település mindkét temetőjében, több mint 50-50 férőhelyes urnafal építését
végezték el.
A 2017-es év második felében 2017. szeptember 01-én kezdődött egy újabb közfoglalkoztatási program 79
fővel. A munkaprogram keretein belül település karbantartási, közterület gondozási, valamint intézményi
takarítási és egyéb irodai tevékenységeket látnak el a munkavállalók. A program egészen 2018. január 31-ig
fog tartani.
Továbbiakban a Foglalkoztatási Osztállyal közösen az alacsony iskolai végzettségűeknek tanfolyamok
indításának szervezése van folyamatban.
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.)
Füzesabony térségében a közlekedés jó, elősegíti a füzesabonyi lakosok munkavállalását. Így e probléma kis
százalékban terheli az önkormányzatot.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Kis település révén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegítő szolgálat tájékoztatást ad a
lehetőségekről.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Kis település révén ezt nem tudjuk megoldani, de helyben a családsegítő szolgálat tájékoztatást ad a
lehetőségekről.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
A saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatás a képesítés hiánya miatt nem lehetséges, de a
közfoglalkoztatás keretében erre figyelünk.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. Településünkön nincs adat arról, hogy a
foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetés lenne.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
A szociális törvény célja:
„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az
állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság
feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére egyéb
ellátásokat is megállapíthatnak.
2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi
közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi
önkormányzatoknak a feladata.”
A szociális ellátás formái:
25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.2015.
március 01-től a rendszeres szociális segély valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jegyzői
hatáskörből átkerült a járási hivatalhoz, jegyzői hatáskörben a lakásfenntartási támogatás maradt, amely
kifutóban van. A képviselő testület hatáskörébe tartozik a települési támogatás amely az elmúlt években
átmeneti/önkormányzati segély volt.
(3)Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint
- lakásfenntartási támogatást nyújt a 2014. évben megállapított támogatások a jogosultság végiéig,
legkésőbb 2015. december 31-ig kerülnek kiutalásra.
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében
meghatározott feltételek szerint
- települési támogatást
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint
- foglalkozatást helyettesítő támogatást
- rendszeres szociális segélyt
- időskorúak járadékát,
- a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;
állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).
Természetben nyújtható szociális ellátások:
47.§(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás formájában
települési támogatás nyújtható.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

332
492
402
426
505
308
297
252
168

31
21
58
63
54
41
56
44
48

segélyben részesülők %
9,3%
4,3%
14,4%
14,8%
10,7%
13,3%
18,9%
17,5%
28,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátottak száma, ami azt jelenti, hogy nem minden
munkanélküli jár utána annak, hogy ellátásban részesüljön. Sok esetben fel kell hívni a figyelmüket, hogy
jelentkezzenek a Munkaügyi Központban, hogy valamilyen ellátást kaphassanak, vagy legalább regisztrált
munkanélküliek legyenek.
A számok azt mutatják, hogy csökkent az álláskeresési támogatásban részesülők száma. Ez valószínűleg nem
a létszámcsökkenést mutatja, hanem azt, hogy a jogszabályi változás miatt kevesebben kerülhetnek ebbe a
kategóriába be.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott
álláskeresési járadékra
álláskeresők
száma
jogosultak
év
fő
2008
322
2009
492
2010
402
2011
426
2012
505
2013
308
2014
297
2015
252
2016
168
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő

%

82
118
158
104
124
167
157
132
59

25,5%
24,0%
39,3%
24,4%
24,6%
54,2%
52,9%
52,4%
35,1%
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A helyzetelemzés során folyamatosan az a visszatérő jelenség mutatkozik, hogy a településen élők körében
állandó a munkanélküliség. 2013. évtől 54 %-ról 17%-ra csökkent az arány.
Az adatokból leszűrhető, hogy a 2013. évhez képest 37 %-kal csökkent az álláskeresési járadékra jogosultak
száma.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat, aki nem
rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítő támogatást
álláskereső kaphat. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki
korábban rendelkezésre állási támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert
2012. január 1-től csak annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben
legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni.
A szociális igazgatásról ás szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása alapján az aktív
korúak ellátása, azon belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás 2015. március 1-jétől a Járási Hivatal hatáskörébe került.
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma nőtt, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők száma csökkent. Ugyan akkor azok száma is csökkent, akik nem tudtak 30 nap munkaviszonyt
igazolni. Így elképzelhető, hogy a munkavállalásra hajlandóak száma, ha szerényen is, de növekedett.
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 hozzáférés.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
év

összes lakásállomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások száma

egyéb
lakáscélra
használt
nem

szociális
lakásállom
ány (db)

bérlakás
állomány (db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

3081

na

25

na

22

na

na

na

2009

3079

na

25

na

22

na

na

na

2010

3079

na

25

na

22

na

na

na

2011

3083

na

25

na

22

na

na

na

2012

3126

na

25

na

22

na

na

na

2013

3128

na

25

na

22

na

na

na

2014

3128

na

25

na

22

na

na

na

2015

3129

na

25

na

22

na

na

na

2016

3130

na

25

na

22

na

na

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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A füzesabonyi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. Látható, hogy a lakóházak száma minimálisan
változik, nagyon kevés új ház épül, néhány romosabb került elbontásra. Több lakóingatlan üresen áll. A
lakók halála után az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük értékesíteni
szeretné. Ez szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy az ingatlan árak nagyon alacsonyak. A régóta üresen
álló házak némelyike már romos állapotban van, azok értékesítése legfeljebb telekáron lehetséges.
Életpálya Ösztönzés Füzesabonyban:
Az EFOP-1.2.11-16-2017 azonosító számú kiíráson Füzesabony Város Önkormányzata támogatást nyert el. A
támogatás keretében 15 db önkormányzati lakás kialakítása valósul meg, amelyek jelenleg az alábbi
fázisban vannak:
Szabadság út 41: A felújítás nagy része befejeződött, a külső homlokzati szigetelés van hátra. Egy
lakás került kialakításra
Széchenyi út 23: 70 %-os készültségi fokon áll a kivitelezés. Az ingatlanban 4 lakás kerül kialakításra.
Ifjúság út 22 (tüdőgondozó szolgálati lakása): a felújítás hamarosan indul. 1 lakás kerül kialakításra
Turul út 2 (volt orvosi rendelő): a közeljövőben induló felújítási, átalakítási munkák során 3 lakás
kialakítására kerül sor.
Rákóczi út 47 (volt ÉMÁSZ épület): a felújítás, átalakítás során 6 db lakás kialakításra kerül sor. a
munkálatok még nem kezdődtek el.
A lakhatási igényeket a kialakított lakásokra várhatóan 2019. tavaszától nyújthatják be az arra
jogosultak. beköltözés tervek szerint 2019. augusztusától.
A projekt keretén belül elkészült a város Ifjúsági Cselekvési Terve (ICST), melyet a képviselőtestület
jóváhagyott. A projekt keretén belül ösztönző rendszer kialakítására került sor, melynek keretében a
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projekt során 60 fő hiányszakmában dolgozó részére havi 52.000 Ft-ot biztosítunk 12 hónapon keresztül. A
projekt jelenlegi állása szerint eddig 10 fő részesült ezen támogatásban.
a) bérlakás-állomány
Füzesabony önkormányzatának 25 db bérlakás és 22 db szociálisan bérelhető lakás áll a rendelkezésére. A
szociális bérlakások esetében tekintettel vagyunk a bérlők anyagi helyzetére, így ennek a bérleti díja
kedvezményes, melyet a helyi rendeletünkben is szabályoztunk
b) szociális lakhatás
A településen 25 db szociális bérlakás áll az önkormányzat rendelkezésére. Ezek bérleti díja a helyi
viszonyok szerinti jövedelmi és vagyoni helyzethez lett megállapítva.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Az önkormányzat tulajdonában
mindössze három szolgálati lakás van (2 orvosi, védőnői).
Az Önkormányzat szociális lakásállománya teljes mértékben ki van használva., ez is bizonyítja hogy a
szociálisan rászorulók igénybe veszik ezt a szolgáltatást, lehetőséget.
Az egyéb nem lakás céljára használható ingatlan a volt varroda épülete 2017. óta használatba lett véve, ott
lettek elhelyezve a közfoglalkoztatási csoport alkalmazottjai. Továbbra is keressük a lehetőséget bármilyen
munkahelyet teremtő célra történő hasznosításra.
e) lakhatást segítő támogatások

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

2008

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma
223

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma
0

2009

274

0

2010

293

0

2011

439

0

2012

498

na

2013

755

na

2014

457

na

2015

326

na

év

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A táblázatban szereplők számára jelent komoly problémát az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű,
munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg
veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a
közszolgáltatásokat. A helyi lakosok rászorultságtól függően települési támogatást igényelhetnek.
Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendeletet az önkormányzat.
A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma évről évre csökkenő volt. 2016 évben a települési
lakásfenntartási támogatás rendelet módosítása következtében ez a fajta ellátás megszűnt.
f) eladósodottság
Az eladósodottság érzékelhetően jelen van a településen, de erre vonatkozóan nincsenek konkrét adatok.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Füzesabony külterületén helyezkedik el Pusztaszikszó, ahol négy család él. A lakások, melyben a családok
élnek eredetileg az Állami Gazdaság szolgálati lakásai voltak. A rendszerváltás után ezen lakások állaga
folyamatosan romlott. Az itt élő családok nehéz helyzetben lévő, mindennapi megélhetési problémákkal
küzdenek. Az óvodás és iskolás korú gyermekeket a tanévben az önkormányzat kisbusszal szállítja a
nevelési-oktatási intézményekbe.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Füzesabonyban szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Füzesabonyban szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Füzesabonyban szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Füzesabonyban szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja:
a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló
feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak kialakításában közreműködők feladatainak
meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát,
önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az egészségügyi
szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
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e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét jogaik és
kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó
garanciális jellegű intézkedésekkel,
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az
egészségtudományok fejlődését.
Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező feladatként
határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és település-egészségügyi feladatokat.
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek
esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d)együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek részére
év
tervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2008

0

3

2

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A települési önkormányzat képviselő testülete, a település lakosságszámára tekintettel felnőttek és
gyermekek részére elkülönített egészségügyi alapellátási körzetet alakított ki.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a településen működő Egészségügyi Központ látja el, valamint az
Egerben működő rendelőintézet. 2017. évben benyújtva a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című kiírásra. Elutasított pályázat. Megpályázott összeg: 100%
Nyertes pályázat esetén a Szociális Központ részére mikrobusz beszerzése valósult volna meg.
Az orvosi rendelők épülete akadálymentesített.
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos, gyógytestnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves korú
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gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolás korú gyermekek (2-4-6
évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolai gyógytestnevelésbe sorolás
védőnő, orvos, gyógypedagógus bevonásával történik.
Az önkormányzat a közétkeztetést vállalkozó bevonásával látja el. Ellátást nyújt az óvodai, iskolai napközis,
szociális étkeztetést igénylők számára. Továbbá a településen élők közül bárki igénybe veheti a
szolgáltatást. A térítési díjakat az önkormányzat rendeletben szabályozza.
Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára
elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. Néhány esetben kellett felhívni a figyelmet arra a
lehetőségre, hogy vegyék igénybe legalább a szociális étkeztetést, mert csak így jutottak rendszeres meleg
ételhez. Többeknek fizikai állapota, betegsége miatt a főzés nehezére esik. Némely esetben hanyagsága
miatt a főzéssel nem foglalkozó, elhanyagolt, alkoholizáló személyről beszélhetünk. Őket igyekeznek a
szociális munkával foglalkozók feltérképezni.
A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek tekintetében
település minden lakója számára elérhető.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

392

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

436
386
414
353
582
365
453

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon,
méltányossági alapon. A közgyógyellátásban egy 28%-os emelkedés tapasztalható, ami az elszegényedési
mutatót is helyettesítheti.
A közgyógyellátási igazolvány igénylése az Önkormányzatnál megszűnt, a Járási Hivatalhoz tartozik. A Járási
Hivataltól bekért adatok az bizonyítják, hogy 2015. évben a közgyógyellátással rendelkezők száma a 2012.
évhez viszonyítva 100fővel nőtt, ami a további elszegényedés mutatója lehet.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008

17

2009
2010
2011
2012
2013
2014

22
28
31
38
44
51

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás.
Az adatokból kimutatható, hogy az évek során masszív emelkedés mutatkozik. Ezt ismét, mint
elszegényedési mutatót lehet értelmezni, mert nem a súlyosan fogyatékosok száma emelkedett, hanem a
lakosok inkább minden ellátási formának utána érdeklődnek és élnek jogaikkal.
Az ápolási díj igénylése önkormányzati szinten megszűnt a Járási Hivatalhoz tartozik. A vizsgált időszakban
minimális eltérés tapasztalható az előző évihez képest.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
Különböző civil szervezetek által szervezett egészségnap keretében helyi szűrővizsgálatok, valamint az
önkormányzat által biztosított tüdőszűrő, védőnői szűrések jelen vannak a településen.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Az Egészségügyi Központ és a megyei kórház (Eger) szakrendelései biztosítják.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetés működtetésénél az egészséges alapanyag felhasználás is cél.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen többféle sportolási lehetőségre van mód. Az FSC szakosztályai: labdarúgás, női és férfi
kézilabda lehetőséget adnak a fiataloknak. Két karate klub működik a városba, valamint sakk-klubba is
járhatnak a helyi gyermekek, tanulók. Az általános iskolák és a középiskola a tömegsport keretein belül
biztosítják a mozgás lehetőségét.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Füzesabony Város Önkormányzata társulási formában látja el ezen feladatokat.
A családsegítő szolgálat a családsegítés tevékenységi körében az egyének és a családok életében jelentkező
problémák megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt
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-

-

tanácsot ad a szociális és családtámogatási ellátások formáiról és az ellátáshoz való hozzájutás
módjáról
a családgondozással elősegíti a krízis és konfliktus helyzetek megoldását
hozzásegít a családon belüli kapcsolatok erősítéséhez
ellátja az aktív korú, nem foglalkoztatott/ rendszeres szociális segélyben részesülő 55 év feletti,
és foglalkoztatási mentességben részesülők / személyek
esetében
az
együttműködési
kötelezettségből eredő feladatokat
szociális információs tanácsadást működtet
segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében, (kérelmek, nyilatkozatok elkészítése, nyomtatványok
kitöltése).
közreműködik adományok gyűjtésében, közvetítésében.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
A szolgáltatást igénybe vevő klienseink korcsoport szerint általában a 18-62 évesek, de 62 évesnél idősebb
személyek is egyre többször felkeresik szolgálatunkat.
A Családsegítő Szolgálat gondozási feladatai
Szolgálatunk működésében továbbra is az önkéntesség, nyitottság és az együttműködő, támogató kapcsolat
kialakításának elve a meghatározó, mivel a szolgálat célja: az egyén és a család társadalmi „
működőképességének” megőrzése, illetve annak helyreállítása.

A leggyakrabban előforduló problémák, mellyel megkeresik a munkatársakat:
- szociális gondok
- anyagi- megélhetési gondok
- tartós egészségkárosodásból adódó gondok
− eladósodás, ezek általában közüzemi díjak elmaradását jelentik
Sajnos egyre gyakoribb ügyfeleik körében a különböző mentális problémák megjelenése:
- depresszió
- egyéb pszichés problémák
Illetve egyre több családnál tapasztalnak kapcsolati- és kommunikációs zavarokat:
- párkapcsolati válság
- generációk közötti ellentétek
A hozott problémák és egyben az esetkezelés szerint a legtöbb esetben ügyintézéshez kérnek segítséget,
majd ezt követi sorrendben az anyagi, egészségkárosodás következménye, foglalkoztatással kapcsolatos
probléma, életviteli probléma, végül a családi-kapcsolati, lelki-mentális problémák.
Többen egyéb kéréssel is fordulnak a szolgálathoz: pl.: felajánlások közvetítése, orvoshoz időpontkérés,
orvoshoz kísérés.
Kapcsolatot tartanak a következő szervekkel: Polgármesteri Hivatal, Óvodák, Iskolák, Rendőrség,
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, Egészségbiztosítási Pénztár, Háziorvosok, ÉMÁSZ, TIGÁZ, Magyar
Államkincstár, Gyámhivatal, Munkaügyi Központ, Kórházak szociális gondozói, Hajléktalanszállók, Nappali
melegedők, Egyházak, Civil szervezetek.
A családgondozók rendszeresen kapcsolatban állnak ez ügyben a Munkaügyi Központtal, illetve a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel.
Céljuk, hogy az együttműködés folyamatában az ügyfél pontosan értse az együttműködés
lényegét, reálisan mérje fel lehetőségeit. Legyen tisztában az elvárásokkal és konkrét feladatokkal.
Az ellátást igénylők sok esetben többször, többféle probléma miatt kérnek segítséget.
A szolgálat változatlanul biztosít ügyfelei számára - előjegyzés alapján - ingyenes jogi tanácsadást.
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Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ - gyermekjóléti feladatok ellátása:
Az intézmény fenntartója: Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás
A Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. január 01.
napján megalapította a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményét. A
család- és gyermekjóléti szolgáltatás a törvényi változások értelmében 2016. január 01. napjától, a
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés egyesítésével új szolgáltatási forma. A szociális alapellátások
(idősek nappali ellátása, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás), a
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés Füzesabony település vonatkozásában - korábban- a LaskóRima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény keretében működött.
Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosított ellátások:
-család és gyermekjóléti szolgáltatás (Füzesabony-Szihalom települések közigazgatási területe)
-család és gyermekjóléti központ (Füzesabonyi járás közigazgatási területe)
-idősek nappali ellátása (Füzesabony és Szihalom településeken)
-étkeztetés (Füzesabony és Szihalom településeken)
-házi segítségnyújtás (Füzesabony és Szihalom településeken)
-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (csak Füzesabony településen – állami feladat)
Az intézmény tevékenységének célja:
A társult önkormányzatok által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megvalósítása
gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés működtetése. Az Intézmény szakmai feladatait a Füzesabony –
Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegységeinek szakmai programja részletesen
tartalmazza. Az Intézmény az alapszolgáltatási egységeiben a mindenkori jogszabályi előírásoknak
megfelelően biztosítja a segítségre szorulók – állapotának megfelelő, a szakma szabályai szerinti – szociális
segítését, arra törekedve, hogy az ellátás hatékonysága az önálló életvitel lehető legteljesebb fenntartását,
javítását szolgálja. A cél az, hogy a más-más településen lakók is azonos, jó színvonalú ellátásban
részesüljenek. A szociális szolgáltatást végző Intézmény folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság
körében felmerülő gondozási igényeket, együttműködik a területen lévő egészségügyi intézményekkel,
háziorvosi szolgálatokkal, más szociális intézményekkel, az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival.
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Az intézményegység működési területe: Füzesabonyi Járás közigazgatási területe, 16 település (Aldebrő,
Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Mezőtárkány,
Nagyút, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tófalú, Újlőricfalva)
Az ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői:
A Füzesabonyi Járás lakosainak száma 30.416 fő, a lakosság 26,1 %-a (7938 fő) a járási központban,
Füzesabonyban él. A járás település szerkezete, a népesség elhelyezkedése alapján gyengén koncentrált,
főként az aprófalvak a jellemzőek. A térség 16 településéből 5 település lakossága 1000 fő alatti, 2 település
lakossága nem éri el a 600 főt, 2 településen a lakosságszám 1000-2000 fő közötti, 5 településen a népesség
meghaladja a 2000 főt, a járásközpont lakosságszáma közel 8000 fő. A népmozgalmi adatok alapján
megállapítható, hogy a kistérség lakossága mind természetes mind migrációs úton fogy. A népesség
természetes fogyása mellett meghatározó a migrációs fogyás, az elköltözöttek száma meghaladja a
beköltözöttek számát.
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A járásban az országos és megyei adatokhoz hasonlóan a termékenységi és születési arányszámok
csökkenése miatt a fiatalkorúak száma csökken. Jelzésértékű a gyermekpopuláció számának csökkenése. A
térségben magas a 62 éven felüliek száma, a legtöbb településen meghaladja a gyermekkorúak számát. A
népességet mutató korfa öregedő, fogyó népességre utal. Megfigyelhető tendencia, hogy az időskorú
népesség aránya állandóan nő és ez a lakosság elöregedését vonja maga után. Az elöregedés egyik oka a
születéskor várható élettartam meghosszabbodása, az orvostudomány fejlődése, és az urbanizáció. A
csökkenő gyermeklétszám ellenére a fokozódó társadalmi problémák hatására egyre nő a hátrányos
helyzetű családok, veszélyeztetett gyermekek száma.
A család- és gyermekjóléti központ személyi feltételei:
1 fő intézményvezető
1fő intézményegység-vezető/esetmenedzser
1fő esetmenedzser/tanácsadó
2fő esetmenedzser
1fő szociális asszisztens
1fő irodai adminisztrátor
A feladat ellátásához szükséges végzettséggel minden – a család-és gyermekjóléti központ
intézményegységéhez tartozó- munkatárs rendelkezik.
Tárgyi feltételek:
A központ munkatársai két irodahelyiséget használnak (2016. évben), ami kulturált, irodabútorokkal
berendezett, korszerű technikai eszközökkel felszerelt. A technikai ellátottság megfelelő, minden dolgozó
rendelkezik az adatrögzítéshez és a napi adminisztrációs tevékenységhez szükséges laptoppal. Az intézmény
székhelyén nagyteljesítményű nyomtató/fénymásoló/szkenner, vezetékes és mobil telefon, vezetékes,
valamint vezeték nélküli (Wi-fi) internet áll rendelkezésre. A törvényi előírások szerint mindkét irodában
biztosított a zárható szekrény, a megnövekedett adminisztrációs teher miatt a szekrények szabad
kapacitása fokozatosan csökken, a jövőben indokolt újabb zárható szekrények beszerzése.
Csoportmegbeszélésre, munkaértekezletre, esetmegbeszélésekre, esetkonferenciákra, felügyelt
kapcsolattartásra használható az intézmény ebédlője. Szakmai műhely tartására Füzesabony Város
Önkormányzata bocsátotta rendelkezésre helyiségeit. Az intézmény-egység dolgozói a távolságok
áthidalását elsősorban tömegközlekedési eszközökkel, saját gépjárművükkel, kisebb távolságok áthidalását
szolgálati kerékpárokkal oldják meg.

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Az intézményegység működési területe: Füzesabonyi és Szihalom települések közigazgatási területe.
Füzesabony demográfiai mutatói:
Füzesabony város demográfiai adatainak elemzésekor jól látható, hogy a város állandó népességének
száma csökkenő tendenciát mutat. A népességcsökkenés a negatív természetes szaporodásból, illetve az
elvándorlásból adódik. Ugyanakkor az adatokból kiolvasható, hogy a természetes szaporodás negatív
tendenciája 2013 évtől mérséklődni látszik.
A fiatalkorúak és a középkorú, felnőtt lakosok száma évenként csökken, viszont a 62 év feletti korosztály
száma növekszik az elmúlt 4 évben. A folyamat az alacsony termékenység mellett az egyre javuló
életesélyek következményeként növekedést mutató időskorúak arányával magyarázható. A 2011. évi
népszámlálás adatai szerint a Füzesabonyban található 2976 háztartásból az egyszemélyes háztartások
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száma 807 volt (28%). Az egyszemélyes háztartások korösszetételére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre,
de valószínűsíthető, hogy az itt élők jelentős része 60 év feletti.
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A család- és gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei:
1 fő intézményvezető
2 fő családsegítő
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
Tárgyi feltételek:
A család- és gyermekjóléti szolgálat tárgyi és eszközfeltételei megfelelőek, a szakmai-adminisztrációs
munkát korszerű számítástechnikai eszközök biztosítják. A családlátogatást többségében gyalog, illetve
szolgálati kerékpárokkal végzik a munkatársak. Az irodahelyiség klímaberendezéssel, 3 darab íróasztallal, 5
darab székkel, 2 darab zárható szekrénnyel és 1darab polcos szekrénnyel ellátott. Az irodahelyiségben -a
kliensek számára- várakozóhelyiség biztosított.
Szakmai tevékenység:
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében
működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
A család és gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.
Ügyfélfogadási időn kívül, kötetlen munkaidőben családgondozást végeznek a családsegítők az
intézményben vagy a családok otthonaiban, valamint elkészítik a szükséges dokumentációt.
A 2016-os évben 319 igénybe vevő kereste fel a család- és gyermekjóléti szolgálatot, együttműködési
megállapodás alapján 131 igénybe vevővel tartottuk a kapcsolatot 2016-ban, amely 44 családot jelent.
Életkor és nemek szerinte eloszlás:
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Statisztikai adatok az elsődleges hozott problémák szerint, azokról az igénybe vevőkről, akik
együttműködési megállapodás alapján igénybe vett szolgáltatásokról.
Probléma típusa

0-17 éves

18 éves felett

Életviteli

25

14

Elhanyagolás

11

0

Gyermeknevelési

41

30

Lelki-mentális

1

2

Anyagi

2

3

Ügyintézéssel kapcsolatos

0

2

Egyszeri alkalommal, tanácsadottként vagy együttműködési megállapodás alapján igénybe vett
szolgáltatások száma 2016-ban:
431 segítő beszélgetés
502 tanácsadás
325 információnyújtás
478 ügyintézéshez segítségnyújtás
25 konfliktuskezelés
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42 kríziskezelés
12 esetkonferencia
42 esetmegbeszélés
27 alkalommal működtünk együtt környezettanulmány elkészítésében.
512 családlátogatás
32 adományközvetítés
A 2016-os évben 1808 kapcsolatfelvétel történt. Az igénybe vevők közül sokan már évek óta fordulnak a
szolgálathoz segítségért, de 107 fő új igénybe vevőként kereste fel a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
Gyakran előfordul, hogy több, összetett problémával keresik fel a szolgálatot, az ügyintézésként induló
esetkezelés közben gyakran merülnek fel kérdések a kliensben, vagy derül fény problémákra, melyekre a
szolgálat dolgozói segítenek megoldást találni. A 2016- os évben, a gyermekjóléti szolgáltatás és a
családsegítés ötvözésével a család- és gyermekjóléti szolgálat nagyobb esetszámmal dolgozott, mint az
előző években. A szolgálatnak több rálátása van egy-egy esetre, a kiskorú és felnőtt korú lakosokról, a
szolgáltatások koncentráltabbá, egy fókuszúvá váltak. A családokat érintő problémák megoldásában
életkortól függetlenül segítséget nyújt a szolgálat, így könnyebben megvalósulhat a rendszerszemléletű
családgondozás, amennyiben a családtagok is partnerek ebben. A család- és gyermekjóléti szolgála
munkáját megkönnyíti, hogy a család- és gyermekjóléti központ dolgozóival napi, személyes kapcsolatban
vannak, szakmai segítségnyújtás a központ részéről folyamatos, a munkakapcsolat kiemelkedően jó. A
családlátogatásokat több esetben esetmenedzserek vagy a védőnők társaságában is végzik, köszönhetően
az intézmények, jelzőrendszeri tagokkal kialakított jó kapcsolatnak.
Gyermekek veszélyeztetettségének okai
2016-ban 80 veszélyeztetett kiskorú/37 család volt alapellátásban a család- és gyermekjóléti szolgálatnál.
Ezek fő okai:

Nevelési probléma

35

Családi konfliktus

4

Fizikai elhanyagolás

4

Lelki elhanyagolás

2

Elégtelen lakáskörülmények

11

Kilakoltatás veszélye

2

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

2

Aszociális/antiszociális viselkedés

5

Drogfogyasztás

1

Tankötelezettség elmulasztása

12

Tartós betegség

1

Magatartás- vagy tanulási zavar

1

A legnagyobb számban nevelési problémák merülnek fel, amikor a szülők nem tudják megfelelően kezelni
gyermekeik deviáns viselkedését, magatartási problémáit, nem állítanak fel a családban szabályokat, a
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gyermekeknek nem világosak a határok, melyeket be kell tartaniuk. A szülők gyakran nem veszik komolyan
ennek a veszélyeit, hiszen ők is hasonló minták között nőttek fel. Ez később, az óvodába és iskolába járás
alkalmával még több problémát okoz. A gyermek, aki az óvodában teljesen új szemlélettel találkozik,
elvárásoknak kell megfelelnie, melyet otthon nem szokott meg. Ha a szülők nem veszik komolyan ezt a

problémát – melynek oka lehet alacsony iskolai végzettség, deriváltság – akkor nem tudják
hitelesen motiválni gyermekeiket az iskolába járásra, mivel számukra sem jelent értéket a tanulás.
Az alacsony iskolázottság eredményezhet munkanélküliséget, lakókörnyezeti és szociális problémákat is. A
közmunka program és a munkaerő piaci átrendeződés kiutat jelenthet a családok számára, enyhítheti az
anyagi nehézségeiket, viszont azzal a veszéllyel is járhat, hogy nem keresnek munkahelyet, hanem
álláskeresőként vészelik át a két közmunka program közti időszakot.
A krízisek mentálisan megviselik a családokat, melynek megoldására sokszor családi- párkapcsolati
konfliktusokhoz vezetnek, esetleg a családtagok tudatmódosító szerek használatához folyamodnak. A
módosult tudatállapot, illetve a fizikai és mentális függőség tovább nehezítik az egyén egészségi állapotát ez
hatással, van a család működésére is, melynek következménye, hogy nem tudja biztosítani gyermekei
számára az egészséges személyiségfejlődést, valamint az alapvető szükségletek kielégítését.
Válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása
2016-ban egy fő szociális válsághelyzetben lévő kiskorú anyát gondoztunk, ahol nem láttuk megfelelőnek az
anya családi és lakókörülményeit ahhoz, hogy otthonába bocsássák az újszülöttet. Ezért hatósági
intézkedésre került sor a gyermeket ideiglenes hatályú elhelyezéssel, majd nevelésbe vétellel,
nevelőszülőkhöz helyezte el az illetékes gyámhatóság.
Családjából kiemelt gyermek családjának gondozása
Szociális segítőmunka keretein belül végezzük a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozását annak
érdekében, hogy a kiemelés okai megszűnjenek. Nehézséget okoz, hogy a szülők egy része életvitelszerűen
nem tartózkodik Füzesabonyban, csak a lakcímük szól a településre. A ténylegesen itt tartózkodó szülők
jelentős része nem együttműködő, mivel nem segítő szándékként élik meg a közreműködésünket, hanem a
magánéletükbe való beavatkozásnak és kontrollnak. Az együttműködő szülők közül vannak, akik a gyermek
egészségügyi problémái miatt nem tudják megfelelően gondozni őt. Mások életkörülményei és
élethelyzetük miatt nem képesek a gyermekük számára stabil hátteret vagy megfelelő körülményeket
biztosítani ahhoz, hogy visszagondozzák őket a családba.
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Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai
2016-ban az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma

0-17 évesekkel kapcsolatban
megküldött jelzések

Nagykorú személyekkel
kapcsolatosan küldött jelzések

Egészségügyi szolgáltatók

44

5

- ebből védőnői jelzés

40

-

Személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatók

19

Átmeneti gondozást biztosítók

-

2

Köznevelési intézmény

61

Rendőrség

2

2

Pártfogó felügyelői szolgálat

1

-

Állampolgár

17

13

Önkormányzat, jegyző,
gyermekjogi képviselő, betegjogi
képviselő

1

2

A jelzőrendszer tagjaival sokat javult az együttműködés, a szolgálat több jelzést kapott, mint az előző

években. A tagokkal igyekszünk az eddigieknél is szorosabbra fűzni az együttműködést, mivel a
személyes vagy gyakori kapcsolattartás minden fél számára hatékonyabb munkát eredményez. A
családokkal való kapcsolattartás a problémák és a szükségletek felmérése után egy közösen
meghatározott cselekvési terv mentén haladhat. Az észlelő- és jelzőrendszeri tagok által küldött
jelzéseket megvizsgáljuk, és azonnal reagálunk a krízishelyzetekre, szükség esetén a központ
értesítésével hatósági intézkedésre kerülhet sor.
Szabadidős programok, prevenciós tevékenységek
Az intézmény, 2016. április 24-én kerékpártúrát szervezett a kétútközi Graefl- kastélyhoz. A túrán
füzesabonyi és szihalmi gyerekek, felnőttek, családok vettek részt (56 fő).
Az intézmény dolgozói 2016. május hónapban aktívan részt vettek a Kis Bocs Baba Mama Közhasznú
Egyesület által szervezett Civil Expó előkészítési munkálataiban és lebonyolításában, ahol a kora tavasszal
meghirdetett a „Szenvedélybetegségek gyermekszemmel” című rajzversenyre készített pályaműveket
kiállították. Az intézmény az értékelt pályaműveket ajándékokkal jutalmazta.
2016. június 10-én az intézmény felkérést kapott a Szihalmi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetőjétől a Szihalmi Kemencés Napok keretén belül megrendezésre kerülő Családi Nap
szervezésére.
2016. július hónapban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Hungaroring Sport Zrt. és Groupama
Tanpálya 150 –a Füzesabonyi járásban élő- gyermek táboroztatásának megszervezésére kérte fel az
intézmény dolgozóit. A táborozás ingyenes volt a résztvevő gyermekek számára.
2016. december hónapban az intézmény dolgozói aktív szervezői és résztvevői voltak a Kis Bocs BabaMama Közhasznú Egyesület által szervezett Mikulásrendezvénynek Füzesabonyban és Szihalmon egyaránt.
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Az alapellátottak körében a családok és gyermekek tekintetében növekvő tendencia mutatkozik az előző
évhez képest (2012-ben 68 fő alapellátott), az esetek zömében azonban nem kerül sor a gyermek(ek)
védelembe vételére, illetve sikerül megelőzni a gyermekek családból történő kiemelését.
Az alapellátáson túl a gyermekjóléti szolgálat továbbra is különös figyelmet fordít a prevencióra,
elsődlegesen az iskolások körében a drog-prevenciós előadássorozatot szeretnénk a jövőben kialakítani.
A védelembe vételek többségében igazolatlan iskolai hiányzások miatt váltak indokolttá.
Az alapellátásba került gyermekek anyagi (megélhetési)- lakhatási, magatartás és teljesítményzavar,
beilleszkedési nehézségek, szülői elhanyagolás miatt kerültek a rendszerbe, de előfordult családi konfliktus,
a szülők vagy család életvitele, illetve fogyatékosság miatt, valamint szenvedélybetegségek miatti
alapellátásban történő gondozás is.
hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A szolgáltatások nyújtásakor hátrányos megkülönböztetés, az egyenlőbánásmód követelményének
megsértése nem fordult elő.
-

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Nem releváns.
-

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati
intézmények, a templomok, a civil szervezetek.
A város lakosságának egészségét, gazdasági és társadalmi jólétét, életminőségének javítását úgy lehet
biztosítani, ha tevékenységeink során a környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet
problémáit együtt kezeljük.
a) közösségi élet színterei, fórumai
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a
képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala
látja el. A képviselő-testület tagjainak száma 9 fő. A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A
képviselő-testület az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli és ünnepi ülés tart. Évente két
alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. A nyilvános ülésre, a napirend érintettjei
meghívást kapnak. A település lakossága az önkormányzat honlapjáról értesül az ülés időpontjáról,
napirendjéről.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A civilszervezetek üléseinek, a városban működő kiscsoportok próbáinak a Közösségi Ház ad otthont, ahol
rendezvényeiket is megszervezhetik. Ennek díjairól Füzesabony Város Önkormányzata a Közművelődési
Megállapodásban rendelkezik.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés a Könyvtárban vehetik igénybe ezt a
szolgáltatást.
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A helyi lakosok az önkormányzat lapjából, valamint Füzesabony Város Honlapjáról tájékozódhatnak a
település életét érintő kérdésekről, hírekről.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen. Adományozásból összegyűlt pénzek is
segítették több emlékmű állítását.
Mindenki számára biztosított a Könyvtár, és Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevétele. Évente
visszatérő rendezvények, intézmények és szervezetek jótékonysági rendezvényei.

Testvérvárosi kapcsolatok - Füzesabony-Zabola testvér-települési találkozó megrendezése -Benyújtásra
került Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvér-települési programok és együttműködések című pályázati
kiírásra. Támogatott pályázat. A rendezvény lebonyolításra került. Füzesabony – Zabola – Gálocs testvértelepülési találkozó - Benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. testvér-települési programok és
együttműködések című pályázati kiírásra. Támogatott pályázat. A megpályázott rendezvény lezajlott.
Februárban a zabolai és a gálocsi testvértelepülésről látogattak Füzesabonyba vendégek. Májusban és
augusztusban füzesabonyi delegációk utaztak a testvér településekre.

Művelődési Ház felújítása - Benyújtásra került a VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című
kiírásra. Támogatott pályázat. A Művelődési Ház energetikai felújítása történik meg (hőszigetelés, nyílászáró
csere, tetőcsere) a támogatás révén. A beruházás építési része befejeződött, akadálymentes wc kialakítása,
technikai eszközök. beüzemelése folyamatban van. A beruházás két pályázati forrásból valósul meg: Külső
felújítás a Vidékfejlesztési Programban elnyert támogatásból és önerőből valósult meg. EFOP pályázati
támogatásból valósul meg. Beruházás összköltsége 100%-os támogatás. Tartalmazza a belső terek
megújítását és eszközbeszerzést is (színpad teljes felújítása, teljes függönycsere,elektromos függönypálya
beépítése, projektor, kivetítő vászon beszerzése, 14 db összecsukható rendezvényasztal beszerzése)

Építsünk együtt jövőt’ – Közösségerősítés Füzesabony térségében -Füzesabony Város Önkormányzata az
EFOP-1.5.3 azonosító számú pályázati felhíváson támogatást nyert, a humán közszolgáltatások területén a
térségben jelentkező szakemberhiány enyhítésére, hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való
felkészítésére, a vidék megtartó képességének erősítésére. A pályázatot Füzesabony Város Önkormányzata,
mint konzorciumvezető, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom
községek önkormányzataival, a Tisza-Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi Társulásával, valamint
a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központtal, mint konzorciumi partnerekkel
együttműködve valósítja meg. A projekt eredetileg 2018 január 1-től indult volna, de ez módosításra került
2018. február 1. napi kezdésre. A konzorciumi tagok január 31-én Nyitrai Zsoltnak, a térség országgyűlési
képviselőjének és a sajtó képviselőinek jelenlétében bejelentették a projekt indulását. A hivatalos sajtó
nyilvános megnyitó ünnepségre 2018. február 21. napján került sor, ezzel egyidejűleg megjelent a
projektről a hivatalos sajtóközlemény is. A projektben közösségszervező és egyéb feladatokat ellátó
személyek foglalkoztatása megtörtént az alábbiak szerint:
Az előleg megérkezéséig a projektben részt vevő konzorciumi tagok finanszírozásával tudtuk a projektet
elkezdeni.
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Augusztusra elkészült projektismertető kiadványunk, mely bemutatja, hogy a pályázatban részt vevő
konzorciumi tagok milyen programok megvalósítását tervezik.
A projekt a tervezettek szerint időarányosan fut, semmilyen tekintetben nincs elmaradás. A konzorciumi
tagok a vállalt feladatokat időarányosan teljesítik. A projekt lebonyolításában a vállalt szakemberek
alkalmazásra kerültek február 1-től, így 9 fő közösségszervező, 3 fő ifjúsági referens, 4 fő mentor, 9 fő
szociális szakember, valamint közművelődési és nemzetiségi referensek segítik a feladat ellátását az alábbi
munkaidő megosztásban:
24 fő teljes munkaidőben
3 fő részmunkaidőben
7 fő megbízásos jogviszony alapján
A konzorciumi tagok részéről a projektben a betervezett eszközök /laptopok, nyomtató, hangosítás/ és
egyéb eszközök szintén beszerzésre kerültek a nyár folyamán. Ugyancsak végrehajtásra kerültek a vállalt
közösségi rendezvények, elindultak a különböző képzések. Három konzorciumi tag esetében
ösztöndíjpályázatok segítik a szakember hiány pótlását. Eredményként értékelhető a szakember képzés
területén, hogy a munkaerő piaci tanfolyami képzésekbe bevont hátrányos helyzetű/ kisebbségi
személyekből már 7 fő résztvevő el tudott helyezkedni a tanfolyam befejezése óta. 2018. szeptember 15-ig
időközi elszámolást nyújtottunk be több mint 90 millió forintról. A vállalt feladatok időarányos ellátásáról
szöveges értékelés a konzorcium vonatkozásában el lett küldve október 15.-ig az EMMI részére.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen működik Roma 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

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a
foglalkoztatáshoz jutás és a foglalkoztatásban való
megmaradás

tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi
közfoglalkoztatásba történő bevonás lehetőségéről,
menetéről,
Munkaügyi Központba történő irányítás,
regisztrálásra történő rábeszélés a további ellátások
lehetősége érdekében

az eladósodás felbukkanása

figyelemfelhívás, tájékoztatás a lakásfenntartási
támogatás igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek kikapcsolása
elkerülése érdekében),
figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen
nyomon követhető különböző hitelek felvétele
ügyében

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci
helyzete

képzési programokhoz juttatás
az elhelyezkedés esélyének növelése érdekében,
2016 évben közfoglalkodtatás keretén belül
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különböző képzések valósultak meg, pl. közterület
karbantartás, település rendezési és intézményi
feladatok,
az önkormányzat önállósodási törekvései a
foglalkoztatás terén, pl.: mezőgazdasági
növénytermesztés, virág palánták nevelés,
járdafelújításra térkő burkolat gyártása,
árokburkoló elemek gyártása, ezek értékesítése
a közfoglalkoztatás szinten tartása, a pályázati
lehetőségek kihasználása

közcélú foglalkoztatottak magas létszáma

fiatalok elvándorlása

fiatalok helyben maradásának elősegítése "Esély
otthon program" EFOP-1.2.11-16 pályázat

nem megfelelő állapotban lévő intézmények

óvoda rekonstrukció, sportcsarnok felújítás,
szennyvíz elvezetési rendszer fejlesztése
szegregátum felszámolása

szegregálódási folyamat felerősödése

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
Füzesabony állandó népességének száma: 2012-ben 8006 fő, ebből 0-17 évesek száma: 1362 fő, 2013-ban
7938 fő, ebből a 0-17 évesek száma összesen 1318 fő.
A gyakorlatban ebből a korosztályból kerülhet ki a veszélyeztetet és védelembe vett kiskorú gyermekek
száma.
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
2009
2010
2011
2012
2013

42
50
41
42
45
34

0
0
9
0
4
2

89
104
124
135
132
125

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe
kerül, a Gyámhivatal védelembe veszi a gyermeket. Füzesabonyban működik Gyermekjóléti Szolgálat, mely
társulási formában látja el feladatát, képviselői a településen élő, azt jól ismerő, helyi lakosok. Jó és szoros
kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.

nevelkedésének

elősegítésére,

a

A gyermekek védelmét:
-

pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.

A fenti táblázat adataiból látható, hogy a településen az elmúlt években csökkent a védelembe vett
gyermekek száma. A veszélyeztetett gyermekek száma is folyamatos csökkenést mutat.
A korábbi években inkább iskolai hiányzás miatt volt szükség a védelembevételre, a jelenlegi helyzetben
már felmerülő probléma a családok megélhetése, ez családi konfliktusokhoz vezet, és felmerül a gyermekek
elhanyagoltsága is.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének szinten
tartása, javítása elengedhetetlen. Elmondható, hogy az érintett létszámhoz (1388)képest nem magas a
védelembe vett gyermekek száma.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma:
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kiegészítő
Ebből tartósan
Rendkívüli
Rendszeres
Ebből tartósan beteg gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
fogyatékos
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
kedvezményben
gyermekek száma
részesítettek
gyermekek
részesítettek
részesítettek száma
száma
száma
száma
21
460
481
23
562
26
514
22
505
25
504
25
262
na
420
na
359
na
294
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

6
7
7
7
3
1
3
5
4
3

0
0
0
0
na
na
na
na
na
na

3
2
3
3
na
na
na
na
na
na
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2012. évben 2008. évhez képest
emelkedést mutat. 2008. évtől a kedvezményben részesített gyermekek száma 45 fővel nőtt, ami az
összlakosság 0.5 %-a. A tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek száma 2008 évtől a kis mértékben
emelkedet. Azokat, akik a gyermekük testi, szellemi fejlődését nem tudják biztosítani, az önkormányzatnak
feltétlenül támogatnia kell és ezen esetek feltárásában széles társadalmi össze fogást, kell megvalósítanunk.
Feltétlenül meg kell mindent tennünk, hogy a családból kiemelt gyermekek mihamarabb visszakerüljenek
abba a közegbe, ahonnan kénytelenek voltunk kiszakítani őket és a szülőknek minden támogatást meg kell
adnunk, hogy a megfelelő feltételeket képesek legyenek biztosítani. A 2014. évi nagy mértékű visszaesést
egy újabb drasztikus emelkedés követett.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt években csökkent a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső
havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg. Kiegészítő és rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. A rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási intézményben tanuló
nagykorúak anyagi támogatása.
Ennek formái:
-

gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,

-

pénzbeli támogatás,

-

külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.

Az önkormányzat 2000 óta folyamatosan csatlakozik a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszerhez és
költségvetésében biztosítja a támogatáshoz szükséges pénzügyi forrást. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként két forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; és a felsőoktatási intézményi támogatás.

62

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszer iránti igény a megfelelő publikálásnak
köszönhetően (honlap) és ezáltal a jogosult igénybevevők száma emelkedett, melyet az alábbi létszámok is
bizonyítanak: 2013 évben 19 fő , 2014 évben 15 fő, 2015 évben 11 fő és 2016 évben 12 fő és 2017. évben
13 fő.
Az önkormányzat a rendelkezésre álló anyagi forrásaiból igyekszik a szülők terheit csökkenteni. Az általános
iskolások közül a jó tanulókat az Arany János Tehetséggondozó Program keretében anyagilag is támogatja.
Az Arany János tehetséggondozó program keretében a Képviselő-testület támogatásban részesíti azokat a
középiskolába jelentkező tanulókat, akik megpályázzák ezt a lehetőséget. 2014/15 tanévben 6, 2015/2016
tanévben 8 fő, és 2013/2017 tanévben 8 fő.
Az ellátást igénybe vevők száma 2015-től folyamatosan csökken, annak ellenére, hogy a jogszabályok által
előírt jövedelemhatár aránylag alacsony: egyedülálló szülőnél 2017. január 01 től 41.325 Ft, családos
esetben 38.475 Ft.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás elsősorban kedvezményeket biztosít (étkezés, tankönyv, vásárlás)
és évente kétszer természetbeni juttatásként Erzsébet utalványt kapnak a kedvezményben részesülők.
2013-tól 2016-ig a támogatás összege egységesen 5.800 Ft volt. 2016-től a támogatási összeg megbontásra
került.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy
jelentőségű az ingyenes közétkeztetés, amelyben összesen mintegy 349 bölcsődés, óvodás és általános
iskolás gyermek részesül. A rászoruló középiskolások 50%-os étkezési térítési díjkedvezményben
részesülnek. A szegénységben élő, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózásának segítése csak a szülők
bevonásával együtt lehet sikeres. 2013/2014-es tanévtől kezdődően a nemzeti köznevelés
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014.
(III.12.) EMMI rendeletet hatályba lépése alapján az első évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben
bevezetésre került a térítésmentes tankönyvellátás, mely párhuzamosan működött a rászorulósági alapon
ingyenes tankönyvellátással, amely a nem érintett évfolyamok részére is biztosította a rászorulók ingyenes
ellátását. A gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tanuló az érintett évfolyamokon – függetlenül a szociális
hátterétől – ingyenesen jut hozzá a tankönyvekhez. A tartós tankönyveket az iskola könyvtárából kapják a
gyerekek, ami a tanév végén leadásra kerül. 2017/2018. tanévben újabb jogszabályi változás lépett életbe
(1265/2017. (V.29.) Korm. rendelet), melynek értelmében 1-8. évfolyamon, valamint a középfokú
intézmények 9. évfolyamán a tanulók térítésmentesen kapták tankönyveiket. Ez a folyamat magyarázza az
ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók számának ugrásszerű növekedését.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes étkezésben
mértékű
Ingyenes étkezésben
tankönyvrésztvevők száma iskola
kedvezményes
résztvevők száma óvoda
ellátásban
1-8. évfolyam
étkezésre jogosultak
részesülők száma
száma 1-13. évfolyam

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008

91

156

43

163

34

0

2009

89

148

45

157

36

0

2010

85

149

47

165

34

0

2011

80

168

29

172

31

0

2012

82

171

33

171

26

na

2013

88

175

37

174

29

na

2014

80

190

44

363

na

na

2015

112

182

44

336

na

na

2016

195

166

46

421

na

28

2017

199

150

59

540

na

42

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Az ingyenes vagy kedvezményes támogatások köre az utóbbi években kibővült. A támogatások nagy része a
rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kötődik. Ezáltal a legjobban rászoruló családok gyermekei jutnak
ehhez a támogatáshoz.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma folyamatosan csökkent, ez is bizonyítja
a családok megélhetése javult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
ingyenesen biztosítja az önkormányzat az étkeztetést, a három vagy több gyermekes családok esetében 50
%-os a kedvezmény. A nevelési intézmény (óvoda) esetében további ingyenes étkezést biztosítunk
intézményi gyermekétkeztetés keretében.
Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen nem releváns.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A gyermekszegénység egyik legfőbb oka a szülők munkanélkülisége. A szülők iskolai végzettsége alacsony, a
családok zömében egyetlen aktív kereső sincs a háztartásban. Rossz lakáskörülményeknek köszönhetően
jelentős a gyermekek körében előforduló megbetegedés, egészségkárosodás. A hátrányok halmozódása
veszélyezteti a gyermekek pszicho-szociális fejlődését. Jelentős fejlődési lemaradás tapasztalható azoknál a
gyermekeknél, akik több éven keresztül szegénységben élnek. A hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük
roma gyermekek helyzetének javítása, a szegénység átörökítésének megakadályozása kulcsfontosságú
feladat.
Az integráció célja: a szegregált területek infrastruktúrájának javítása, a rossz minőségű lakásállomány
felszámolásának, illetve a jobb minőségű lakások kialakításának, komfortosításának, korszerűsítésének
elősegítése, melyen keresztül az itt élők lakhatási körülményei közelebb kerülnek a városi átlaghoz.
A város vezetése külön figyelmet fordít arra, hogy a szegregátumként nyilvántartott területre újabb
családok ne költözhessenek be (vagyis a szegregáció ne nőjön tovább). Másrészt arra, hogy a
szegregátumból elköltöző családok integrált környezetbe költözzenek, és ne alakulhasson ki a város más
területén szegregált, telepszerű lakókörnyezet.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi
önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely
előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe gondoskodik:
a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
a védőnői ellátásról,
az iskola-egészségügyi ellátásról.
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
védőnői álláshelyek Egy védőnőre jutó
év
száma
gyermekek száma
2008
4
65
2009
4
70
2010
4
68
2011
4
67
2012
5
49
2013
6
51
2014
6
32
2015
6
34
2016
6
36
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A mindennapokban a családok segítői a védőnők, akik otthonukban felkeresve a gondozottakat, a
tanácsadásokon, a közösségben, óvodában, iskolában segíti az egészség megőrzését, a helyes életvitel
kialakítását.
A védőnő feladata a tudatlanságból, a szociális és egyéb okokból eredő hátrányok leküzdésének segítése, az
egészségi állapotromlás megállítása., a megelőzés szempontjából a problémák kezelése a családok
mindennapjaiban, a gyermekvárás és nevelés elérhető legjobb szintjének kialakítása, fejlesztése.
A védőnők tevékenységük végzése során nap, mint nap találkoznak kulturális, egészségügyi és szociális
problémák eltérő és széles horizontjával, amelynek érzékelése, kezelése nem egyszerű feladat.
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A védőnői gondozásnak alapoznia kell az egyén, a család és a közösség értékrendjére, kulturális másságára,
egészségmagatartását, életmódját, szokásait meghatározó tényezőkre, mert csak ezek ismeretében tud
fejlődést, változtatást elérni, elfogadtatni, szemléletet, értékrendet formálni.
Nővédelem területén: tanácsot ad családtervezéssel kapcsolatban, részt vesz szűrővizsgálatok
szervezésében, elvégzésében, segíti a nők anyaságra való felkészülését. Nővédelmi látogatások száma 28 fö.
Várandós anyák gondozásának célja: a terhes nő egészségének megőrzése, a magzat egészséges
fejlődésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, ill. időben történő
felismerése, szülésre, szoptatásra, csecsemőgondozásra felkészítés. Önálló védőnői várandós tanácsadáson
történik a várandósok nyilvántartásba vétele, a várandós gondozási könyv kiállítása, gondozási terv
elkészítése, szűrővizsgálatok végzése, a leletek rögzítése.
2012-es 2013-as évben összesen 58 kismamát gondoztak. Ebből fokozott gondozott 31 fő. Ezek a
várandósok egészségügyi, szociális vagy egészségügyi és szociális okok miatt voltak fokozott gondozottak.
Várandós anyáknál a 2012.év során 371, 2013. év során 366 alkalommal történt látogatás. A várandósok
nagy része várandósága 12. hetéig megjelent gondozáson, önálló védőnői várandós tanácsadáson egész
évben a megjelenés szám 637 volt.
A gyermekágyasok és az újszülöttek látogatása a kórházból történő hazabocsátást követően 48 órán belül
megtörtént. Gyermekágyas látogatás 2012-ben, 2013-ban 58 alkalom volt.
0-6 évesek gondozása során a védőnő családlátogatás keretében, 124. önálló védőnői tanácsadás során
folyamatos, egyéni, célzott és igény szerinti gondozást végez,segíti a harmonikus, szülő-gyermek kapcsolat
kialakítását, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálását az egészséges fejlődése érdekében.
Fokozott figyelemmel kíséri az újszülöttek, koraszülöttek, kissúllyal születtettek valamint az egészségügyi és
környezeti ok miatt veszélyetetett csecsemők és gyermekek fejlődését.
Intenzív egészségnevelést végez és szervez annak érdekében, hogy az életkorhoz kötött védőoltásokat
időben megkapja a gyermek. Az oltási könyvet ellenőrzi, a védőoltásokat regisztrálja.
2012-es és 2013-as évben Füzesabony városában 58 volt a születések száma, ebből kis súlyú csecsemők
száma 2012-ben 6 fő,2013-ban 8 fő, fejlődési rendellenességgel születettek száma 2012-ben 4 fő, 2013-ban
1 fő.
Gondozott csecsemők száma: 2012, 2013 évben 60 fő, a csecsemő látogatások száma: 2012. évben 728,
2013. évben 580 alkalom volt. Önálló védőnői tanácsadáson 2012-ben 637 fő, 2013-ban 572 fő vett részt,
orvossal tartott tanácsadáson pedig 2012-ben 259, 2013-ban 215 csecsemő jelent meg. Fokozott
gondozást igénylők száma 2012-ben, 2013-ban 28 fő volt. Önálló védőnői tanácsadás keretében végzik az 1
hónapos 3 hónapos és 6 hónapos korban történő szűrővizsgálatokat, a szűrés eredményéről a védőnő
igazolást ad.
A védőnő figyelemmel kíséri 1-6 éves kisgyermekek egészséges testi-szellemi fejlődését, szükség szerint
gondozza őket családlátogatások alkalmával, tanácsadáson, 11. gyermekintézményekben. Ebben a
korcsoportban a védőnői szűrővizsgálatok évenként történnek.
Az óvodában a védőnő tisztasági szűrést, kötelezően évente 3 alkalommal és egészségnevelést végeznek.
Füzesabonyban 2012 évben az 1-3 éves gyerekek száma: 211 fő, 3-6 évesek száma 280 fő. 2013 évben az
1-3 évesek száma: 191 fő, 3-6 évesek száma: 275 fő. Fokozott gondozást igénylő gyermekek száma: 2012ben 68 fő, 2013-ban 18 fő.
Védőnői tanácsadáson megjelent kisgyermekek száma: 2012-ben 200 fő, 2013-ban 195 fő. Orvossal tartott
tanácsadáson 2012-ben 112, 2013-ban 120 alkalommal jelentek meg a kisgyermekek.
A családgondozás területén a védőnő feladata a gondozott családban előforduló, egészségi, mentális és
környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése.
A gondozott családok száma: 2012. évben 439, 2013. évben 409. Védőnői jelzést igénylő
gyermekelhanyagolási esetek száma: 2012. évben 12, 2013. évben 2 esetben fordult elő.
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Az elmúlt 2 évben nem fordult elő problémás család, várandós anyák körében sem fordult elő gondozatlaneltitkolt terhesség, családon belüli erőszak, ismeretlen helyre nem távozott kismama. Családi konfliktusból
adódóan nem volt olyan gondozott, akihez gondozási könyvet kellett volna kiállítani és egy tanácsadás
alkalmával sem kellett rendőri segítséget kérni.
Csecsemők és kisgyermekek körében előfordult gyermekelhanyagolás, csecsemő és édesanya ismeretlen
helyre távozott és sem családjának, sem orvosának erről tájékoztatást nem adott, valamint családon belüli
szexuális zaklatás. A testi bántalmazás mellett megszaporodtak a lelki érzelmi bántalmazás-elhanyagolások
is.
Füzesabony városában 2016. december 31-i állapot szerint:
0-6 éves gyermekek száma: 339 fő, melyből veszélyeztetett (szoc. és eü.+szoc.) 96 fő
Várandósok száma: 48 fő, melyből veszélyeztetett: 9 fő
Kiskorú várandósok száma: 5 fő,
7-18 éves otthon gondozott gyermekek száma: 1 fő,
Veszélyeztetett: 0
Az év során küldött jelzések száma: 28
Bántalmazás miatti jelzés: 1
Védőnői gondozás elutasítása városunkban nem volt.
A Védőnői Szolgálat és a Gyermekvédelmi Központ (Gyermekjóléti Szolgálat) együttműködése jó.
Rendszeres a kapcsolat, a jelzés-visszajelzés, az egyeztetés, az esetmegbeszélés, az esetkonferencia.
Hetente legalább egy alkalommal tájékoztatjuk egymást az érintett családokkal kapcsolatban
tapasztalatainkról, és tanácsadások és látogatások során történt eseményekről. Igyekszünk az érintett
családokat közösen látogatni, amely sokszor eredményesebb is.
A jelzéseket minden esetben, szóban és írásban is megtesszük a Gyermekjóléti Szolgálat felé, amennyiben
szükséges tájékoztatjuk a jegyzőt, a gyermek háziorvosát, illetve a vezető védőnőt is.
A jelzést igénylő leggyakoribb esetek városunkban: szülői elhanyagolás, kiskorú várandósság, oltási és
státuszelmaradások, orvos által előírt vizsgálatok halasztása, családi konfliktusok.
Városunkban szerencsére nem fordul elő nagy számban a rossz higiénés körülmények miatti fejtetvesség.
A szociálisan hátrányos családok jelzése a Gyermekjóléti Szolgálat felé nem történik meg, csupán abban az
esetben, ha az alacsonyabb jövedelem vagy rossz életminőség befolyásolja a gyermekek egészséges
fejlődését.
A tavalyi évben esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések 8 alkalommal történtek.
Sok esetben a család illetve a szülők az esetmegbeszéléseken nem jelennek meg, csak a jelzőrendszer tagjai.

A gyermekvédelmi eseményekről minden esetben tájékoztatjuk a gyermekek háziorvosát, és vele
közösen mérlegeljük a további teendőket.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Házi gyermekorvosi ellátás biztosított. Füzesabonyban két gyermekorvosi praxis működik, a
település sajátos arculatából következően egy a telepi, egy a falusi részen. Elérhetővé téve a
gyermekes családok részére ezt a szolgáltatást.
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Füzesabonyban a 0-3 éves korúak számára a speciális fejlesztési feladatokat a Bölcsődék
biztosítják. Az óvodás korú gyermekek ellátását a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és a Füzesabonyi
Hétszínvirág Óvoda végzi.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális
Működő
szempontból
összes
felvett gyerekek
bölcsődébe beírt
év
bölcsődék száma
bölcsődei
gyermekek száma száma (munkanélküli
férőhelyek
szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali
száma
tagozaton tanuló szülő)

2008
2
2009
2
2010
2
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
2015
2
2016
2
Forrás: TeIR, KSH Tstar

48
45
44
54
48
49
48
48
45

na
na
na
na
na
na
na
na
na

40
40
56
56
56
56
56
56
56

A táblázatból látható, hogy Füzesabonyban két bölcsőde működik. A férőhelyek számának növekedését
jogszabályi módosítás eredményezte. Nem fejlesztés történt. Látható, hogy a bölcsődébe beíratott
gyermekek száma növekszik, lehetőséget biztosítva ezzel is a nők munkába való visszatéréséhez.
Pöttömke Óvoda felújítása - Benyújtásra került a Belügyminisztérium által kiírt „önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázati kiírásra. Támogatott pályázat. A beruházás
során a Pöttömke Óvoda tetőszerkezetének cseréje, külső hőszigetelése és nyílászáró cseréje valósult meg.
Pöttömke Bölcsőde felújítása - Belügyminisztérium által kiírt „önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására”című pályázati kiíráson nyertes pályázat. A projekt során megvalósul a Pöttömke
Bölcsőde tetőcseréje, külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje, valamint a villamos rendszer cseréje és belső
felújítások. A lezajlott közbeszerzési eljárás során a beérkezett árajánlatok nagy mértékben meghaladták a
rendelkezésre álló forrásokat, ezért az eljárás eredménytelenné lett nyilvánítva. Az elképzelések szerint
ezért a FÜV Kft. fogja elvégezni a munkálatokat a 2019-es év során.
Hétszínvirág Óvoda felújítása, bővítése - Benyújtásra került az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások
támogatására” kiírt pályázati felhívásra. Támogatott pályázat. A beruházás megvalósult. A fejlesztés során
kibővítésre került az óvoda tornaszobája és két szabványméretű csoportszoba is kialakításra került.
Hétszínvirág Óvoda udvarán kisméretű műfüves labdarúgópálya kialakítása – „Ovi-Foci” pályázat
Benyújtásra került az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány pályázati kiírására. Támogatott pályázat. Kisméretű
műfüves – több sportág gyakorlására alkalmas – labdarúgópálya került telepítésre a Hétszínvirág Óvoda
udvarán.
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Könyvtárral a tudásért - A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház által az EFOP-3.3.2-16-2016 kódszámú
kiíráson nyertes pályázata. Elnyert támogatás. A projekt keretén belül IKT eszközök kerültek beszerzésre a
könyvtárban. A projekthez kapcsolódó programok lebonyolítása megkezdődött:
o

Történelmi, környezetismereti vetélkedők lebonyolítása

o

Nyári táborok lebonyolítása:

Három hétig tartó tábor 3 turnusban került megvalósításra. Első turnusban a Széchenyi István Katolikus
Iskola és a Szihalmi Általános Iskola tanulóit fogadta a könyvtár, a 2. turnusban a Teleki Blanka Általános
Iskola diákjai vettek részt a táborban, végül a 3. turnusban a dormándi gyerekek vettek részt a
foglalkozásokon. A táborok során versenyek, vetélkedők, kézműves foglalkozások, kirándulások (pl.
Hortobágy, erdőtelki arborétum) kerültek lebonyolításra. A táborokban a diákok ingyenes étkeztetése is a
projekt terhére történt

Nyiss a könyvtárral a tudásért! - A Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház által az EFOP-3.7.3-16-2017
kódszámú kiíráson nyertes pályázata. Elnyert támogatás. A projekt lebonyolításához szükséges IKT eszközök
és munkaállomások beszerzésre kerülte közel 3 millió Ft értékben. A projekt keretében 8 csoport
foglalkozás indult, amelyek heti/havi rendszerességgel vannak megtartva. A foglalkozások az alábbiak:
o

Kreatív szakkör – 12 fő

o

Könyvtár baráti kör – 7 fő

o

Informatikai kezdő tanfolyam – 11 fő

o

Informatikai haladó tanfolyam – 10 fő

o

Photoshop szakkör – 20 fő

o

Warhammer 40000 (társasjáték készítő) – 12 fő

o

Együttműködés a kofliktuskezelésben és a mediációban – 12 fő

o

Angol kezdő tanfolyam – 12 fő

Építs Jövőt! – Új esély program Füzesabony és térsége - Füzesabony Város Önkormányzata 4 másik
településsel és intézménnyel konzorciumban 238.537.766 Ft támogatást nyert el. Konzorciumi partnerek:
Besenyőtelek Község Önkormányzata, Dormánd Község Önkormányzata, Mezőtárkány Község
Önkormányzata, Szihalom Község Önkormányzata, Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás, Füzesabony-Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás, LaskóRima-Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás
A projekt során eddig az alábbi tevékenységek valósultak meg:
Közel 12 millió Ft értékben eszközbeszerzésre került sor. ebből iskolai és óvodaibútorok, játékok,
hangszerek, konyhai eszközök, úszásoktatáshoz szükséges eszközök
Konzorciumi partnerek számára 8 millió Forint értékben beszerzésre kerültek laptopok, szoftverek,
nyomtatók, projektorok, fényképezőgépek, tabletek. Ezek az eszközök a településen lévő óvodai, iskolai
foglalkozásokhoz, valamint a helyben lévő egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatásokhoz lettek
beszerezve.

69

A program főbb területei és az azokon eddig elért eredmények, elvégzett tevékenységek:
1.

Gyermekek, tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése iskolán kívüli programokkal:

a különböző foglalkozások, szakkörök beindításra kerültek. Különböző téma-napok megrendezésére került
sor.
Tanulmányi ösztöndíjprogram került kiírásra melynek keretében a hátrányos helyzetű tanulók részére havi
5.000 Ft-os ösztöndíjak kerültek odaítélésre.
Nyelvtanfolyam megvalósítására is sor került a nyár során.
Balatoni tábor a konzorciumi partner településeken élő gyermekek számára.
2.

Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre:

Óvodapedagógusok számára továbbképzés szervezése.
Szülők részére informáló és szemléletformáló előadások szervezése.
Gyermekeknek láb- és tartásjavító tornák szervezése.
Óvodai úszásoktatás valósult meg
Óvodai tábor valósult meg Bekölcén, melyen 42 gyermek és 10 óvodapedagógus vett részt.
3.

Humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése:

A dolgozók képzettségi és végzettségi szintjének felmérése és ebből adatbázis létrehozása valósult meg.
Folyamatos a dolgozók szakmai kompetencia fejlesztése
Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabonyban - Benyújtásra került a KEOP-4.10.0/N – Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása című kiírásra. Támogatott pályázat. A beruházás megvalósult. Pályázott és elnyert
összeg: 100%-os támogatás. A pályázati forrás segítségével a Pöttömke Óvodában és az Egészségügyi
Központban napelemes rendszer telepítése valósult meg.
Városi Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása: Benyújtásra került a Belügyminisztérium által
kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázati kiírásra. Támogatott
pályázat. A beruházás megvalósult. A beruházás során a Városi Sportcsarnok öltözőinek és a hozzájuk
tartozó vizesblokkoknak a teljes körű felújítása valósult meg. A szellőzőrendszer javítása is megtörtént.
Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása. Benyújtásra került a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem
Felújítási Programjának kiírására. Támogatott pályázat. A beruházás megvalósult. A kivitelezés megvalósult.
A projekt keretében a sportcsarnok küzdőterében a parketta felújítására, a világítási rendszer cseréjére és
belső festésre került sor.
Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút építése - A TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003 számú projekt kapcsán,
Füzesabony-Szihalom között épülő 4,913 km kerékpáros infrastruktúra építése megvalósítására nyújtott be
és nyert el pályázatot Füzesabony Város és Szihalom Község Önkormányzata. Az eredeti elgondolások és
tervek szerint Füzesabony Vízház úti vasúti aluljárótól a Szihalmi útig kerékpáros nyom kerül felfestésre. A
szihalmi úti kereszteződéstől - az út menetirány szerinti jobb oldalán- épített kerékpárút készül, amely
átvezetésre kerül az út baloldalára a vasúti átjáró előtt és tovább folytatódik a 3 számú főútig, ahol a jobb
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oldalon vezet tovább. Szihalom területén pedig a régi 3-as egy föltáró/szerviz útján elválik a számozott főút
vonalától, majd a Rima patakot egy új híddal keresztezve csatlakozik Szihalom településén meglévő
kerékpáros sávba.

A projekt előrehaladás tekintetében elmondható, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a
hatósági engedélyek megszerzésre kerültek, a nyomvonal vonatkozásában a kisajátítási eljárások
szükségszerű mértékben már megkezdődtek. A tervezői költségbecslések alapján a rendelkezésre álló
elnyert forrás nem fedezi a Füzesabony-Szihalom között építendő kerékpáros létesítmények költségeit.
Ennek okai a 2 éves viszonylatban jelentősen megnövekedett építőipari árak. Az Önkormányzat több
kísérletet tett a hiányzó forrás megteremtésére. A kiválasztott műszaki ellenőr szakmai javaslatára
megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése hatóságokkal történt szóbeli egyeztetések alapján. Az
esetleg költségek csökkentése szempontjából szükségszerű módosításokat a leendő kivitelező a kivitelezés
közben átvezeti és jóváhagyatja a hatóságokkal. (Eddig tervezett változtatások - Füzesabony belterületen
kerékpáros nyom felfestése(vasútállomástól - a vasúti átjáróig, Füzesabony, külterület, Szihalom
tekintetében a nyomvonal eltávolodása az országos főúttól, Szihalomon a híd áttervezése esetlegesen
helyettesítése megfelelő paraméterű átereszekkel).
Füzesabony, a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja. A városközpont teljes körű felújítása valósul
meg, amely 3 fő részterületet érint:
- Piac és az Arany János út teljes körű felújítása
- Buszpályaudvar teljes körű felújítása
- Rákóczi út teljes hosszban történő felújítása
A projektre elnyert támogatás összege: 1.150.000.000 Ft. A TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 kódszámú
„Füzesabony, a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja” című projekt keretében az alábbi
tevékenységek valósultak meg:
- Elkészültek az engedélyes és kiviteli tervek, építési engedély kiadásra került.
-

A piac bővítés kapcsán a piac területének bővítéséhez az érintett területek megvásárlásra kerültek,
a megvásárolt két ingatlanon lévő épület elbontásra került. (ehhez kapcsolódóan az értékbecslések,
ügyvédi munkák elvégzésre kerültek)

-

Akcióterületi terv és az egyéb szükséges előzetes tanulmányok, dokumentumok elkészültek

-

Digitális közműtérkép elkészült

-

Jelenleg az építési munkálatok közbeszerzésének megindítása van folyamatban.

d) gyermekjóléti alapellátás
Társulási formában biztosított. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családból
kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körét a 2011-es évben sikerült az áldozatsegítő szolgáltatással
bővíteni, kiegészíteni, így a bűncselekmény áldozataivá vált személyeknek tudunk heti egyszeri alkalommal
segítséget nyújtani.
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4.3.4. számú táblázat – Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
A táblázat kitöltése szükségtelen, mert a településen családi napközi nem működik.

A bölcsődei nevelés–gondozás – mint az első intézményi keretek között megjelenő szocializációs
színtér – gyermekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására
törekszik. A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását – nevelését végző intézmény. Azoknak a 20 hetestől 3
éves korú gyermekeknek a nevelését – gondozását vállalja, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem
tudják biztosítani a napközbeni ellátásukat, illetve szociális helyzetük miatt nem tudnak az
ellátásukról gondoskodni. A bölcsődék a gyermekjóléti ellátás keretén belül kiemelt szerepet
töltenek be a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként
feladatuk figyelemmel kísérni a hátrányos, vagy veszélyeztetett helyzetben élő családok,
gyermekek életét, hogy szükség esetén megtegyék a kellő intézkedéseket.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek

db
2
0
265
11
6h-tól 17 h-ig
2 hét

Fő

Óvodapedagógusok száma
22
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 22
Gyógypedagógusok létszáma
0
Dajka/gondozónő
11
Kisegítő személyzet
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Hiányzó létszám
0
0
0
0
0

A településen két óvoda működik, 11 óvodai csoporttal. Az óvodai férőhelyek száma 286. A két füzesabonyi
nevelési intézmény maximális a kihasználtsága. A bevezetőben említett települési kettéosztottság miatt
problémát jelenthet a szülőknek a távolabbi óvodába vinni a gyermeket.
e) Gyermekvédelem, krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások:
Társulási formában biztosított
2013-tól a jegyzői hatáskörből átkerültek a gyámhivatalhoz a gyermekek veszélyeztetettségével
kapcsolatos ügyek.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások: Az önkormányzat Szociális rendelete alapján a
polgármester azonnali segítséget tud nyújtani.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés:
Labdarúgó pályás sporttelep, sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított, valamint az
általános- és középiskolák tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok, sportolási lehetőség
nyitott a gyermekek felé is. (kézilabda, foci, zumba stb)
A halmozottan hátrányos helyzetben levők esélyegyenlőségét növeli a Művelődési Központ, a Könyvtár,
valamint a sportpálya. Tanítási időn kívül lehetőség van az Általános Iskola tornatermének használatára is.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
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A gyermekétkeztetés Sodexo Kft-vel kötött szerződés alapján működtetett konyhán keresztül biztosított.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők mindannyian ingyenesen étkeznek és ez a szám
lefedi a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.
Ingyenes tankönyv ellátásban a tanulók kb. 60 %-a részesül.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
A mai napig nem érkezett egyetlen társszervtől, de magánszemélytől sem jelzés, hogy hátrányos
megkülönböztetés történt volna.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Iskola tej és alma biztosítása a gyermek részére.
Füzesabony minden lakosának egyforma mértékben lehetővé teszi a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Nem alkalmaz pozitív diszkriminációt, hanem minden esetben a rászorultságot veszi figyelembe, objektív
adatok alapján.
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 óvodák illetve általános iskolák a jogszabályi előírások betartása mellett, a feladatellátást biztosítja.
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
óvodai
gyermekek száma gyermekcsoportok száma

óvodai férőhelyek
száma

óvodai feladat-ellátási
helyek száma

óvodába beírt
gyermekek száma

óvodai gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

196

11

275

2

284

0

2009

235

11

286

2

271

0

2010

206

11

286

2

264

0

2011

195

11

286

2

253

0

2012

214

11

286

2

250

0

2013

211

11

280

2

237

0

2014

204

11

280

2

224

0

2015

182

11

239

2

211

0

2016

205

11

265

2

207

na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
2012. évhez képest 40 fővel csökkent az intézménybe beíratott gyermekek száma. A változás a születések
számának csökkenésével magyarázható.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
tanév

Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma
fő

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma
fő

fő

fő

%

2010/2011

313

364

677

143

21,1%

2011/2012

319

352

671

155

23,1%

2012/2013

304

335

639

168

26,3%

2013/2014

291

317

608

161

26,5%

2014/2015

271

315

586

152

25,9%

2015/2016

250

299

549

198

36,1%

általános iskolások
száma

napközis tanulók száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Füzesabony Város 2 általános iskolai intézmény működik és 1 tagintézmény: A Teleki Blanka Általános
Iskola, a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola, amely 2013. évtől egyházi iskola lett és
intézménytársulási formában idetartozik Dormándi Általános Iskola is.
Az általános iskolai tanulók létszáma egy csökkenő tendenciát mutat. Ez nagyjából megfelel az országos
statisztikai átlagnak. Ebből is látszik, településünk elöregedő.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

1-4 évfolyamon

5-8 évfolyamon

összesen

1-4 évfolyamon

5-8 évfolyamon

összesen

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma
db

2010/2011

16

16

32

0

0

0

2

2011/2012

16

16

32

0

0

0

2

2012/2013

16

16

32

0

0

0

2

2013/2014

16

16

32

0

0

0

2

2014/2015

16

16

32

0

0

0

2

2015/2016

15

16

31

0

0

0

2

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai
oktatásban

általános iskolai osztályok száma

tanév

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Látható, hogy évfolyamonként párhuzamos osztályok vannak a településen. Nincs gyógypedagógiai osztály,
a fejlesztésre szoruló gyermekeket integráltan oktatják.

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezettek
tanév
fő
%
2010/2011
90
2011/2012
94
2012/2013
93
2013/2014
85
2014/2015
78
2015/2016
69
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Nyolcadik osztályt ismétlő diák nem volt, a táblázat a ballagó tanulók számát tartalmazza.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
Társulási szinten biztosított, szükség szerinti órában.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Nem releváns
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvételük szociális
támogatások útján biztosított.
A településen a hátrányos helyzetű gyerekek tanórán kívüli lehetőségének bővítése céljából 2014. évben
tanoda jött létre, amely pályázati úton valósult meg, amely 2015. február 28-án megszűnt. Az
önkormányzat továbbra is támogatná a Tanoda működését, amelyet pályázat útján szeretne megvalósítani.
Teleki Blanka Általános Iskola energetikai korszerűsítése - Benyújtásra került a KEOP-5.7.0/15 – Középületek
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiírásra. Támogatott pályázat. A beruházás
megvalósult. Pályázott és elnyert összeg: 100%-os támogatás. A beruházás során a Teleki Blanka Általános
Iskola, valamint a Városi Sportcsarnok külső hőszigetelése, festése és a nyílászárók cseréje valósult meg.
Városi Sportcsarnok öltözőinek és vizesblokkjainak felújítása - Benyújtásra került a Belügyminisztérium által
kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázati kiírásra. Támogatott
pályázat. A beruházás megvalósult. A beruházás során a Városi Sportcsarnok öltözőinek és a hozzájuk
tartozó vizesblokkoknak a teljes körű felújítása valósult meg. A szellőzőrendszer javítása is megtörtént.
Városi Sportcsarnok küzdőterének felújítása - Benyújtásra került a Magyar Kézilabda Szövetség Tornaterem
Felújítási Programjának kiírására. Támogatott pályázat. A beruházás megvalósult. A kivitelezés megvalósult.
A projekt keretében a sportcsarnok küzdőterében a parketta felújítására, a világítási rendszer cseréjére és
belső festésre került sor.
Városi Sportcsarnok melletti területen műfüves labdarúgó pálya kialakítása - Benyújtásra került a Magyar
Labdarúgó Szövetség Labdarúgó Pálya építés Programjának kiírására. Támogatott pályázat. A pályázat
először tartaléklistára került, majd értesítettek, hogy mégis támogatott. A helyszín némileg módosításra
került (a játszótér megtartása érdekében a pálya 90 fokban történő elfordítása), ezért a pályázathoz
szükséges dokumentumokat újra be kell nyújtani. Ezen okok miatt a kivitelezésre csak 2017-ben kerül sor.
Speciális pályázat: a kivitelezést a Magyar Labdarúgó Szövetség bonyolítja.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori
bűnelkövetés, közlekedési szabálytalanságok

szülő, iskola, környezet együttes odafigyelése,
jelzőrendszer működése, felvilágosítás a helyi
körzeti megbízottal közösen
óvodai, iskolai környezetben egymás elfogadtatása,
gyermekek szintjén történő megértetéssel,
neveléssel,

gyermekek különböző anyagi helyzete,
öltözködésbeli különbségek (szerényebbszegényesebb megjelenés óvodában, iskolában

-

adományozások szervezése Szülői
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Munkaközösség keretén belül (taneszközök, kinőtt
ruhák
hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek
étkeztetése

cél, hogy minden érintett gyermek vegye igénybe a
kedvezményes étkeztetést, erről az elutasító
szülőket meg kell győzni
tanoda további működése, folyamatos
intézkedésekkel

érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása

a jelzőrendszer hatékony működtetése, a környezet,
elsősorban a pedagógusok észrevételeinek azonnali
továbbítása az illetékesek felé (Gyermekjóléti-,
Családsegítő Szolgálat, jegyző) felé
óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása a
segítséget nyújtani tudó szervek felé, ruhagyűjtés,
adományozások megszervezése, csere-bere akciók
szervezése
Polgárőrszolgálat fokozott ellenőrzése

elszegényedés jelei

késő estig, éjszaka felügyelet nélküli gyermekek
előfordulása a településen
rendszeres étkezéshez jutás

EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás,
segélycsomagok osztása

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal
rendelkeznek.
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
• a település összlakosságszámának 51%-a nő (4119 fő);
• a női lakosok több mint fele 18-64 éves tehát aktív korú (2688 fő);
A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők átlagosan
magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a vizsgált
időszakban mindvégig 55 % maradt.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
•
a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
•
a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
•
a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges
ledolgozott munkaidőt.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései, miszerint
• a nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében,
• a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, előmeneteli
lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén
• szociális biztonság területén,
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A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak. A nők
tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság, és terhesség
tekintetében.
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

2008
5524
2009
5540
2010
5494
2011
5487
2012
5423
2013
5377
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

férfiak

nők

férfiak

nők

na
na
na
na
na
na

na
na
na
na
na
na

182
247
260
243
230
317

149
192
195
228
239
269
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A táblázatból látható, hogy nincs külön adat a munkavállalási korú nőkre vonatkozóan, de az is
megállapítható, hogy a női munkanélküliek száma alacsonyabb.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Nincs erre vonatkozó adat.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Közfoglalkoztatásban való részvétel.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nincs erre vonatkozó adat.
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.)
Füzesabonyban két bölcsőde működik. A férőhelyek számának növekedését jogszabályi módosítás
eredményezte. Nem fejlesztés történt. Látható, hogy a bölcsődébe beíratott gyermekek száma növekszik,
lehetőséget biztosítva ezzel is a nők munkába való visszatéréséhez. Az óvodai nevelés két intézményben
folyik.
A két és féléves korú gyermek csak abban az esetben vehető fel az óvodába, ha minden harmadik életévét
betöltött gyermek számára biztosított az elhelyezés és még van üres férőhely. A nők elhelyezkedése
szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Van arról is
információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen talált állást magának, gyermekét is a
munkahelye szerinti település óvodájába íratta. Ez fordított esetben is előfordul, a helyi óvodába más
településről is írattak be gyermekeket a szülők.
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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

4

261

65

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4
4
4
5
6
6
6
6

282
271
267
274
394
191
206
289

71
68
67
55
66
32
34
48

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A családtervezéssel,
gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő.
A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama gyakorlati és
lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a gyermek családi
körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek/házi orvossal. A táblázatból
látható, hogy emelkedett a 0-3 év közötti gyermekek száma, az egy védőnőre jutó gyermekek aránya 2012
évben valamelyest csökkent, 2013 évben emelkedett. A 2014-2015. évben folyamatos csökkenést mutat az
átlagos gyermekek száma védőnőnként. 2016. évben lényegesen megnőtt a gyermekek száma, az egy
védőnőre eső gyermekek száma 0-3 év között 48 fő, ami közepes leterheltséget jelent.
A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű családok, ezen
belül a roma lakosság gondozását. Munkájuk során fontosnak tartják az ismerethiányból, szociális és
egészségügyi, pszichés okokból adódó hátrányok leküzdésének segítését, az állapotromlás
megakadályozását, a problémák kezelését a családok mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat
lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, elfogadják egymás értékrendjét, és kultúráját, ami
hatékonyan segíti a problémák felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott
családokkal ezeken túl szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik
ember feltétel nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve korrekt
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helyzetfeltárásra, értékelésre. A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az
értelemre, érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető
kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha ez is
kevésnek bizonyul.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy nem
fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla. Ha súlyosabb
eset előfordulna, azt már nem lehetne eltitkolni. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos
bántalmazás hamar kiderül. Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen
kívül hagyni, és szigorúan fel kell lépni ellene. A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű
atrocitás ér, továbbá rendőrségi feljelentést lehet tenni. A családon belüli problémákat a Gyermekjóléti
Szolgálat, a védőnő, a körzeti megbízott és a polgárőrség helyszíni elbeszélgetéssel megoldja.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. A helyi információk alapján erre
nincs szükség.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében a nők aktivitása magasabb, mint a férfiaké.
A hivatalokban, szociális, kulturális, oktatási területen a férfiak számaránya elenyésző.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek. Nem jellemző Füzesabonyban, hogy lenne kimondottan csak a nőket érintő helyi probléma. A
helyben működő civil szervezetekkel karöltve feltétlenül erőfeszítéseket kell tenni ezen problémák
nevesítésére, de mind a mai napig erre visszajelzés nem érkezett.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

nagyarányú munkanélküliség

közfoglalkoztatásba
történő
bevonás,
önkéntes munkára való ösztönzés-ezzel kapcsolatos
felvilágosítás, tájékoztatás megadása, mert ez lehet
alapja
egy
további
ellátási
formának
közfoglalkoztatás növelése pályázati lehetőségek
kihasználásával
jelzőrendszer működtetése, felvilágosítás
hova fordulhat az érintett segítségért,
(Családsegítő, Rendőrség, ingyenes hívható
segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken
történő közzététele
képzési programokhoz juttatás
(pl. szakács, bolti eladó, mezőgazdasági
növénytermesztő-élelmiszertartósító) az
elhelyezkedés esélyének növelése érdekében
a település közösségi életébe történő

eltitkolt családon belüli erőszak

szakképesítés hiánya

elszigetelődés megszüntetése
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bevonás, közösségi munkára való ösztönzés a
feleslegesség érzetének megszüntetésére, EFOP
1.1.2. pályázati konstrukció keretén belül -A nők
munkaerő piaci helyzetének javítása

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Az idősek helyzetét a társadalmi, gazdasági adottságok jelentősen befolyásolják.
Ugyanakkor egy adott közösség mérhető a szerint is, hogyan törődik az idősekkel. Az önkormányzat
tegyen meg mindent a biztonságuk növelése érdekében, elszegényedésük ellen tegyen lépéseket a
támogató rendszerével.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
•
saját jogú nyugdíj
öregségi nyugdíj
rehabilitációs járadék
•
hozzátartozói nyugdíj
özvegyi
árvaellátás
szülői
baleseti hozzátartozói nyugellátás
özvegyi járadék

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

év

nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma ellátásban részesülő nők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1046
1033
1028
1008
974
935
905
873
848

1482
1464
1429
1437
1399
1403
1374
1342
1347

összes nyugdíjas

2528
2497
2457
2445
2373
2338
2279
2215
2195
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Az adatokból kitűnik, hogy 2008. évtől 2015. évig a nyugdíjasok száma majdnem 12%-kal csökkent. Sajnos
az idős kori halálozások száma megemelkedett. Ezekben az esetekben még fel kell deríteni azon esetek
számát, akik már elérték a nyugdíjas kort, de ellátásban nem részesülnek. Az esetük azért fontos, mert az
időskorúak terén ők a legkiszolgáltatottabbak és gyakran nem élnek jelzéssel szorult helyzetüket tekintve.
A táblázat adataiból látszik, hogy a nyugdíjas nők száma egy pici emelkedést mutat, ami annak
köszönhető, hogy a nők a 40 év szolgálati idő után járó korkedvezményes nyugdíj ellátást igénybe vehetik.
A nyugdíjas férfiak létszáma pedig évről évre csökkenést mutat. Ha a 8 évvel korábbi (2008-as) adatokhoz
hasonlítjuk a 2016. évi adatokat, akkor 198 fővel csökkent a férfiak, és 135 fővel csökkent a nők száma a
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők körében, ami összesen 333 fő csökkenést, azaz 13,2 %-os
csökkenést jelent.
A városban nyugdíjas egyesület is működik, akik biztosítják a tagjaik és a város nyugdíjas népessége
számára a rendszeres lehetőséget különböző programokon való részvételre.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói a településen nagyon alacsonyak.
Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye a nullával egyenlő,
sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerő-piacon. Ebben az esetben látványos a diszkrimináció, hiszen
nemcsak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri a korosztályt. A
településen a regisztrált munkanélküliek száma 2012. évben 498 fő, ebből 123 fő 50 év feletti, 2013.
évben 308 fő ebből 84 fő 50 év feletti.
Az sem jellemző, hogy a lakosság köréből többen élnének a nyugdíj melletti/helyetti munkavégzés
lehetőségével.
A településen nincs munkahely a fiatalok számára sem, így a nyugdíjasok foglalkoztatására sincs
lehetőség.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás egy-egy esettől eltekintve nem jellemző.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások a város minden lakosa részére elérhető,
ezek egy része életkor alapján az idősek részére van biztosítva.
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális
alapszolgáltatásokat, továbbá a nem kötelező alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Az önkormányzat
társulási formában a Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Mikrotársulás
keretében látja el feladatát. Az önkormányzat szociális rendelete, valamint a Társulási Megállapodásban
foglaltak szerint az idősek számára biztosított:
szociális alapszolgáltatás:
étkeztetés
házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Forrás: TeIR, KSH Tstar

fő
1206
1210
1212
1227
1230
1258
1304
1326
1361

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
12
12
12
42
39
47
49
48
47

%
1%
1%
1%
3%
3%
4%
4%
4%
3%
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Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók szívesen veszik az
önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat. A nappali ellátást egyre nagyobb
számban veszik igénybe a településen élők. A szociális étkeztetés is népszerű.
A célcsoport az egészségügyi szakellátást helyben igénybe tudja venni.
Az önkormányzat intézményei részben akadálymentesítettek.
Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében.
Amint az a táblázatból is látszik, a nappali ellátásban részesülők arány soha nem haladta meg a az időskorú
lakosság számarányának 4%-át, mely már három éve 4%-on stagnál. Ennek okai között nem a szociális
helyzet javulása áll, inkább a település megerősödése a gazdasági hanyatláskor és a családok összetartó
ereje ezen a téren is megmutatkozik. A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít
a napközbeni tartózkodásra, társas élet gyakorlására, az elmagányosodás kiküszöbölésére, az idős kor
minőségi szintű megélésére.
Az ellátások köre kiterjed:
1) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
2) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek,
illetve szenvedélybetegek,
3) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.
Füzesabony város tekintetében a nappali ellátás az Idősek Napközi Otthona intézmény épületében
működik. Az épületben a klubtagok számára biztosított az étkezésre, pihenésre, foglalkozásokra a külön
helyiség
Az épület akadály mentes, mozgáskorlátozott vizes blokkal. Az ellátottak számára az intézményben a tárgyi
feltételek és épületi adottságok biztosítottak. A 65 év feletti idős korú lakosság az utóbbi öt évben 7 %-kal
növekedett.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, melynek mozgatója több civil szervezet: Rozmaring Nyugdíjas
Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Füzesabonyi Szervezete. Rozmaring Nyugdíjas
Egyesületben működik egy népdalkör, mely fellépéseivel színesíti a városi rendezvényeket és országos
nyugdíjas versenyeken is szép eredményeket érnek el.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

8
10
8
9
11
10
7
5
6

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére
nyújtott támogatás. A város lakosságához viszonyítva igen csekély az időskorúak járadékában
(jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas korúak megélhetését biztosító támogatás) részesülők száma,
azonban hangsúlyozni kell, hogy számuk évről évre növekszik, és ez a tendencia valószínűleg nem áll meg,
mert egyre többen nem tudják majd igazolni a ledolgozott éveiket, mely elengedhetetlen a nyugdíj
megállapításához.

c) idősek informatikai jártassága
A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi eseményeken
egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

pályázati lehetőségek figyelésének hiánya
az idősebb korosztályba tartozók munkanélkülisége

pályázatfigyelésre, pályázatok készítésre
munkahelyek létesítéséhez tanácsadás,
felvilágosítás, önkéntes munka vállalására felhívás

bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett
korosztály
Rossz egészségügyi ellátás

-

polgárőrség fokozott járőrözése, veszély
esetén riaszthatósága, elérhetősége
szűrővizsgálatok

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A
fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett-munkahelyi foglalkoztatásra létszám sem tevődne össze.
A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás, lakóotthon,
gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon, környezeten, illetve a szociális
alapszolgáltatás keretén belül megoldott.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint járó
pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben ennek
szükségét érzik biztosítható
szociális alapszolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés
Ápolás, gondozás nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos
személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális
megváltozott munkaképességű egészségkárosodott személyek
év
személyek ellátásaiban részesülők szociális ellátásaiban részesülők
száma
száma
2008
755
20
2009
687
27
2010
763
26
2011
597
28
2012
554
28
2013
521
38
2014
512
na
2015
469
na
2016
442
na
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen minden megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személy ellátásban részesül.
A fogyatékos és a megváltozott munkaképességű munkavállalók folyamatos felkutatása együttműködve a
Munkaügyi Központtal. A civil szervezetek bevonása a folyamatba. Célszerű a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos munkavállalók érdekvédelmi szervezetének a magalakítását támogatni.

7.1.2 számú táblázat – Nappali ellátásban részülő fogyatékos személyek száma
A táblázat megjelenítése nem indokolt, mert a településen sem önkormányzati, sem egyházi fenntartású,
sem civil fenntartású intézmény a nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára nincs.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A Szociális Központ, mely társulási formában látja el az alábbi tevékenységeket:
Házi segítségnyújtás:
Saját otthonukban vagy lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, egészségi és mentális
állapotból származó problémák megoldásában:
- alapvető gondozási-, ápolási feladatok ellátása
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- háztartási munkában való segítségadás / bevásárlás, takarítás, mosás /
- meleg étel biztosítása
- gyógyszer felíratása, kiváltása
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás közvetítése
- mentális segítségnyújtás
Étkeztetés:
A szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkeztetésének biztosítása - házhoz szállítása - akik önmaguk
számára, vagy hozzátartozójuk számára nem képesek azt biztosítani.
Idősek klubja: /nappali ellátási forma: 08-15 óráig/
- napi egyszeri meleg étel, tízórai, uzsonna
- szükség szerinti egészségügyi alapellátás megszervezése
- szabadidős program
- hivatalos ügyek intézése
- csoportos foglalkozások (igény szerint)
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Nincs ilyen önkormányzati támogatás.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége részben megoldott. A
Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, az Egészségügyi Központ valamint a Szabadság úti Házi- és
Gyermekorvosi Rendelő. Az eltelt két év folyamán megtörtént az alábbi közintézmények
akadálymentesítése: Egyetértés úti háziorvosi rendelő, Védőnői Szolgálat, Városi Könyvtár, Szociális
Központ.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő hivatalok, intézmények, egészségügyi és kulturális
létesítmények részben akadálymentesítettek.
A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú létesítmények
látogatása nem biztosított. Parkolás gondot okoz a mozgáskorlátozottaknak. Kijelölt parkolóhelyek
kialakítása nem történt meg.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A munkahelyek akadálymentesítésére vonatkozóan nem áll adat rendelkezésre. A települési önkormányzati
tulajdonban lévő középületek közül a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, az Egészségügyi
Központ valamint a Szabadság úti Házi- és Gyermekorvosi Rendelő akadálymentesített.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Ami többek között gondot okoz, az a Magyar Közút Kht. tulajdonában lévő utcák állapota, melyen veszélyes
a kerekes székes - de más egyéb módon történő - közlekedés. Önkormányzati feladatként a járdák
állapotának folyamatos javítása a cél. Ehhez biztonságosan lerakott lapokból, térkőből készített járda
készítése, a régi járdák felújítás szükséges.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nem releváns.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
járdák biztonságossá tétele

hivatalos ügyek intézésének nehézsége

önmaguk ellátása
Közintézmények akadálymentesítése

fejlesztési lehetőségek
-

akadálymentesítési munkák folytatása,
járdák folyamatos karbantartása a közcélú
foglalkoztatottak által gyártott térkőből
az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyeik
intézésben (nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
házi segítségnyújtás kiszélesítése, állandó
ellátó személyek biztosítása
közintézmények akadálymentesítése
megtörténtek, akadálymentesítési munkák
folytatása, A 2016/2017. évre a
közintézmények akadálymentesítése nagy
részt megvalósult, további intézmények
rekonstrukciójával az akadálymentesítések
megtörténnek. A Művelődési ház felújítása,
Családsegítő szolgálat épületének
konstrukciója,

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A civil szervezetek, egyházi szervezetek és az önkormányzati tulajdonban álló szolgáltató szervezetek
együttműködése zavartalan.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Füzesabony Város Önkormányzata 2007. október 31-e óta közművelődési megállapodás útján látta el a
közművelődési feladatot, melyet kezdetben a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft-vel kötött, majd a 2011.
június 30-ai módosítást követően magánszeméllyel, vállalkozói szerződés formájában. 2015. évtől ezeket a
feladatokat a Média Kft. látja el. A VIK minden intézményében a szakmai profilnak megfelelő
közművelődési tevékenység zajlott. A VIK 2013 évben megszűnésre került.
A Művelődési Ház kiscsoportjai: jóga, pilates, step-aerobic, néptánc, társastánc
A kor elvárásainak megfelelően angol és német nyelvből nyelvvizsga előkészítő és kresz tanfolyamok
szerveződnek.
Az egészséges életmódot népszerűsíti masszázs tanfolyamunk, valamint különböző tornáink.
A Művelődi Ház teret biztosít a civil szervezeteknek, helyszíne a Kistérségi Civil Tanács üléseinek.
Városunkban 46 civil szervezet működik, amelyek közül 16 alapítvány intézményi munkát segít elő. A civil
szervezetek egyharmada aktívabban is szerepet vállal a közművelődésben.
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Főbb rendezvényeink: magyar kultúra napja, nőnap, március 15., családi majális, gyereknap, jó tanuló, jó
sportoló díjátadó, pedagógusnap, augusztus 20., füzes fesztivál, idősek világnapja, október 23., adventi
rendezvények
A Művelődési Ház helyiségeit évente több alkalommal veszik igénybe az intézmények és civil szervezetek
saját rendezvényeikhez.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az Önkormányzat érdekelt egy volt kistérségi és több társulásban, valamint testvérvárosi kapcsolat
kialakítását tervezi Kalsdorf településsel.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 fővel működik.
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Füzesabonyban hány fő vallja magát roma
kisebbséghez tartozónak. A városban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakult, együttműködik a
köznevelési és szociális intézményekkel.
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 többtízszer
alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. Az országos tapasztalatok
kerületi jelenlétét a nemzetiségi önkormányzat is megerősíti. Tapasztalataink szerint körükben a
rizikófaktorok közül a dohányzás, a magas vérnyomás, valamint táplálkozási problémák, és a prevenció
hiánya egyértelmű-en az egészségi állapotot befolyásoló tényezőnek bizonyulnak. Tapasztalataink szerint
a romák nagy része az ingyenes egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.
A nemzetiségi önkormányzat mikulás alkalmából csomagokat ajándékoz.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nem releváns
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nem releváns

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 készítése során mind a helyzetelemzésnél, mind a problémákra kidolgozott
intézkedési tervek elkészítésénél telefonos, és személyes egyeztetések zajlottak le a bevont partnerekkel. A
kidolgozott esélyegyenlőségi program képviselő-testület általi megtárgyalását, és elfogadását megelőzően,
megküldésre kerülnek valamennyi intézkedési tervben érintett intézmény, partner számára
véleményalkotás céljából.
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
Az esélyegyenlőségi program a képviselő-testület általi megtárgyalását, és elfogadását követően
kihirdetésre kerül a város honlapján (www.fuzesabony.hu), valamint a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, hogy bárki számára megismerhető legyen, és észrevételt tehessen a város lakossága.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

munkanélküliség, elhelyezkedési
gondok a foglalkoztatáshoz jutás és a
foglalkoztatásban való megmaradás

tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat
általi közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségéről, menetéről,
Munkaügyi Központba történő irányítás,
regisztrálásra történő rábeszélés a további
ellátások lehetősége érdekében
a Polgármesteri Hivatalban történő
segítségadás, tanácsadás, hivatalos papírok
kitöltésében segédkezés,
szociális munkát végzők részéről tanácsadás,
felvilágosítás a rászorulóknak
figyelemfelhívás, tájékoztatás a települési
támogatás igénybevételének lehetőségéről az
önkormányzatnál (közművek kikapcsolása
elkerülése érdekében),
figyelemfelhívás az indokolatlan és nehezen
nyomon követhető különböző hitelek felvétele
ügyében
képzési programokhoz juttatás
az elhelyezkedés esélyének növelése
érdekében, 2016 évben közfoglalkodtatás
keretén belül különböző képzések valósultak
meg, pl. közterület karbantartás, település
rendezési és intézményi feladatok,
az önkormányzat önállósodási törekvései a
foglalkoztatás terén, pl.: mezőgazdasági
növénytermesztés, virág palánták nevelés,
járdafelújításra térkő burkolat gyártása,
árokburkoló elemek gyártása, ezek értékesítése
a közfoglalkoztatás szinten tartása, a pályázati
lehetőségek kihasználása

hivatalos ügyek intézésének nehézségei

az eladósodás felbukkanása

hátrányos helyzetű csoportok
munkaerő piaci helyzete

közcélú foglalkoztatottak magas
létszáma
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fiatalok elvándorlása

Gyermekek

nem megfelelő állapotban lévő
intézmények

fiatalok helyben maradásának elősegítése
"Esély otthon program" EFOP-1.2.11-16
pályázat
óvoda rekonstrukció, sportcsarnok felújítás,
szennyvíz elvezetési rendszer fejlesztése

szegregálódási folyamat felerősödése

szegregátum felszámolása

drogfogyasztás felbukkanása, fiatalkori
bűnelkövetés, közlekedési
szabálytalanságok

szülő, iskola, környezet együttes
odafigyelése, jelzőrendszer működése,
felvilágosítás a helyi körzeti megbízottal
közösen
óvodai, iskolai környezetben egymás
elfogadtatása, gyermekek szintjén történő
megértetéssel, neveléssel,

gyermekek különböző anyagi helyzete,
öltözködésbeli különbségek
(szerényebb-szegényesebb megjelenés
óvodában, iskolában

hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermekek étkeztetése
érzelmi, és testi bántalmazások
előfordulása

elszegényedés jelei

késő estig, éjszaka felügyelet nélküli
gyermekek előfordulása a településen

Idősek

adományozások szervezése Szülői
Munkaközösség keretén belül (taneszközök,
kinőtt ruhák
cél, hogy minden érintett gyermek vegye
igénybe a kedvezményes étkeztetést, erről az
elutasító szülőket meg kell győzni
a jelzőrendszer hatékony működtetése, a
környezet, elsősorban a pedagógusok
észrevételeinek azonnali továbbítása az
illetékesek felé (Gyermekjóléti-, Családsegítő
Szolgálat, jegyző) felé
óvodai, iskolai odafigyelés, jelzések továbbítása
a segítséget nyújtani tudó szervek felé,
ruhagyűjtés, adományozások megszervezése,
csere-bere akciók szervezése
Polgárőrszolgálat fokozott ellenőrzése

rendszeres étkezéshez jutás

EU-s élelmiszer segélycsomagokra pályázás,
segélycsomagok osztása

pályázati lehetőségek figyelésének
hiánya

pályázatfigyelésre, pályázatok készítésre

az idősebb korosztályba tartozók
munkanélkülisége

munkahelyek létesítéséhez tanácsadás,
felvilágosítás, önkéntes munka vállalására
felhívás
polgárőrség fokozott járőrözése,
veszély esetén riaszthatósága, elérhetősége

bűnelkövetők számára leginkább
veszélyeztetett korosztály
nagyarányú munkanélküliség
Nők

eltitkolt családon belüli erőszak

közfoglalkoztatásba történő bevonás,
önkéntes munkára való ösztönzés-ezzel
kapcsolatos
felvilágosítás,
tájékoztatás
megadása, mert ez lehet alapja egy további
ellátási formának, közfoglalkoztatás növelése
jelzőrendszer működtetése,
felvilágosítás hova fordulhat az érintett
segítségért, (Családsegítő, Rendőrség, ingyenes
hívható segélykérő telefonszámok nyilvános
helyeken történő közzététele
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szakképesítés hiánya

elszigetelődés megszüntetése

Fogyatékkal
élők

járdák biztonságossá tétele

hivatalos ügyek intézésének nehézsége

önmaguk ellátása

Közintézmények akadálymentesítése

képzési programokhoz juttatás
(pl. szakács, bolti eladó, mezőgazdasági
növénytermesztő-élelmiszertartósító) az
elhelyezkedés esélyének növelése érdekében
a település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való ösztönzés a
feleslegesség érzetének megszüntetésére, EFOP
1.1.2. pályázati konstrukció keretén belül -A
nők munkaerő piaci helyzetének javítása
akadálymentesítési munkák folytatása,
járdák folyamatos karbantartása a közcélú
foglalkoztatottak által gyártott térkőből
az önkormányzati dolgozók részéről
segítségnyújtás, tanácsadás hivatalos ügyeik
intézésben (nyomtatványok beszerzése,
kitöltése)
házi
segítségnyújtás
kiszélesítése,
állandó ellátó személyek biztosítása
-

akadálymentesítési munkák folytatása,
a fentebb felsorolt intézményeknél az
akadálymentesítés megtörtént, a 2016/2017.
évre a közintézmények akadálymentesítése
nagy részt megvalósult, további intézmények
rekonstrukciójával az akadálymentesítések
megtörténnek. A Művelődési ház felújítása,
Családsegítő szolgálat épületének
konstrukciója,

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Romák
és/vagy
Hátrányos
helyzetű
mélyszegénylehetőségeinek javítása
ségben élők
Gyermekek

csoportok

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

elhelyezkedési

A hátrányos helyzetű gyermekek tanórán kívüli
lehetőségeinek bővítése.
A halmozottan hátrányos helyzetű
rendszeres óvodába, iskolába járása

gyermekek

polgármester,
Járási Hivatal vezető,
polgármester
polgármester,
Gyermekjóléti Szolgálat
polgármester,
Szociális Központ vezető

Idősek

Az idősebb korosztály pályázati lehetőségeinek segítése

Nők

A nők elszigetelődésének megszüntetése.

polgármester,
civil szervezetek

Fogyatékkal élők

Közintézmények akadálymentesítése

polgármester,
civil szervezetek
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Jövőképünk olyan településen kívánunk élni, ahol a romák be tudjanak illeszkedni a település lakóinak
szociokulturális életébe.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne legyenek a településünkön.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek a települési átlag életszínvonalához való felzárkózását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közötti életszínvonal különbség csökkenésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkenését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, információhoz való
hozzáférés megkönnyítésére.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
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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
Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
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I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

Településünkön
Városunkban javítani
Hátrányos
nő
az
aktív
szeretnénk
a
helyzetű
munkavállalók
hátrányos helyzetű
csoportok
száma. Az új
1
csoportok
elhelyezkedési
szakképzések
elhelyezkedési
lehetőségeinek
lehetőséget
lehetőségeinek
javítása
biztosítanak
a
javítása
munkába állásra.

2016. évben közfoglalkoztatás keretén
belül képzések illetve foglalkoztatási
programok valósultak meg. Képzések:
Foglalkoztatási
területek:átereszek
karbantartása, valamint vízelvezető
árkok ásása, „varroda” épületének
részleges felújítására, valamint egynyári
növények
termesztésére,vizesblokkok
kialakítása, a beltéri falak festése,
csempézése, valamint az épületet
körülvevő kerítés karbantartása és
építése. A 2017 évben e feladatok
elvégzése a cél. 2018. évben: Építsünk
együtt jövőt’ – Közösségerősítés
Füzesabony térségében támogatást nyert
Füzesabony Város Önkormányzata az
EFOP-1.5.3 azonosító számú pályázati
felhíváson a humán közszolgáltatások
polgármester
területén a térségben jelentkező
szakemberhiány enyhítésére, hátrányos
helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra
való felkészítésére, a vidék megtartó
képességének erősítésére. A projektben
közösségszervező és egyéb feladatokat
ellátó
személyek
foglalkoztatása
megtörtént. Építs Jövőt! – Új esély
program Füzesabony és térsége pályázat
keretén
belül:
óvodapedagógusok
számára továbbképzés szervezése.3.
Humán közszolgáltatásokban dolgozó
szakemberek képzése, továbbképzése: A
dolgozók képzettségi és végzettségi
szintjének felmérése és ebből adatbázis
létrehozása valósult meg. Folyamatos a
dolgozók
szakmai
kompetencia
fejlesztése valósult meg.

2016. év: átereszek karbantartása, valamint
vízelvezető árkok ásása: foglalkoztatott 14
fő,vizesblokkok kialakítása, a beltéri falak
festése, csempézése, valamint az épületet
körülvevő kerítés karbantartása és építése: 4 fő
brigádvezető, a programok szervezése 1 fő
ügyintéző és 3 fő közfoglalkoztatás szervező
munkatárs
segítségével
valósult
meg,közterületek, intézmények karbantartási
feladatainak ellátása. 2017. évben: az első
ciklus 2017.03.01. – 2017.08.31. közötti
időszakban valósult meg 93 fővel. A 2017-es év
második felében 2017. szeptember 01-én
kezdődött egy újabb közfoglalkoztatási program
79 fővel indult. 2018. évben: Építsünk együtt
jövőt’
–
Közösségerősítés
Füzesabony
térségében támogatást nyert Füzesabony Város
2019.12.31 Önkormányzata. A projekt lebonyolításában a
vállalt szakemberek alkalmazásra kerültek
február 1-től, így 9 fő közösségszervező, 3 fő
ifjúsági referens, 4 fő mentor, 9 fő szociális
szakember, valamint közművelődési és
nemzetiségi referensek segítik a feladat
ellátását az alábbi munkaidő megosztásban: 24
fő teljes munkaidőben 3 fő részmunkaidőben 7
fő megbízásos jogviszony alapján A konzorciumi
tagok részéről a projektben a betervezett
eszközök /laptopok, nyomtató, hangosítás/ és
egyéb eszközök szintén beszerzésre kerültek a
nyár folyamán. Eredményként értékelhető a
szakember képzés területén, hogy a munkaerő
piaci tanfolyami képzésekbe bevont hátrányos
helyzetű/ kisebbségi személyekből már 7 fő
résztvevő el tudott helyezkedni a tanfolyam
befejezése óta.

terembérlet
szakemberek
felkeresése
technikai
feltételek
pályázatok
forrásból

Hosszabb
távon
eredményes
lehet, hiszen
a szakmával
rendelkezők
nek nagyobb
esélyük van
a munkába
állásra.
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2016/2017. év: Pöttömke óvoda
napelemes rendszer kiépítése óvoda,
tornaszoba, csoportszobák kialakítása,
városi sportcsarnok rekonstrukciója,
öltöző vizesblokk felújítása, parketta
felújítás, világítás rendszer csere, Első
világháborús emlékmű felújítása, 1956os emlékmű és környezete felújítása,
Város
szennyvíz
elvezetésének
korszerűsítése, Városi Sportcsarnok
melletti terület műfüves labdarúgó pálya
kialakítása, Ipari Park kialakítása,
Inkubátorház építése, buszpályaudvar
felújítása, Piac és Arany János út teljes
körű felújítása. A pályázati forrás
segítségével a Pöttömke Óvodában és az
Egészségügyi Központban napelemes
A
településen
rendszer telepítése valósult meg.
A településen lévő lévő
oktatási
2017/2018 évben: A pályázat keretében
oktatási intézmények intézmények
,
az Ifjúság úton található 1956-os kopjafa
, sport létesítmények, sport
településfejles
és környezetének felújítása valósult meg. Polgármester
létesítmények,
ztési koncepció
közterek
Elnyert,
megvalósítás
alatt
álló
korszerűsítése
közterek
pályázat:Füzesabony
Város
bővítése.
korszerűsítése
szennyvízelvezetésének- és tisztításának
bővítése.
bővítése,
korszerűsítése.Támogatott
pályázat. Konzorciumi megállapodással
megkötött
szerződés.
Városi
Sportcsarnok melletti területen műfüves
labdarúgó pálya kialakítása Benyújtásra
került a Magyar Labdarúgó Szövetség
Labdarúgó Pálya építés Programjának
kiírására. Támogatott pályázat. A
pályázat először tartaléklistára került,
majd
értesítettek,
hogy
mégis
támogatott.
A
helyszín
némileg
módosításra
került
(a
játszótér
megtartása érdekében a pálya 90 fokban
történő elfordítása), ezért a pályázathoz
szükséges dokumentumokat újra be kell
nyújtani. Ezen okok miatt a kivitelezésre
csak 2017-ben került sor. Speciális
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Napelemes
rendszer
:KEOP4.10.0/N
Óvodai
kapaciánt
bővítést
szolgáló
beruházások
támogatása és
arra
kiírt
pályázat: Iskola
épület
fejlesztése:
KEOP-5.7.0/15
Belügyminiszté
riumi
pályázat,:
Sportcsarnok
pályázat,
Emlékmű
rekonstrukció:
Közép ás Kelet
Európai
történelem és
társadalom
kutatásáért
közalapítvány
XX.
század
intézetének
pályázata. Ipari
park:
TOP
1.1.1.1-15
pályázat.
Városközpont
felújítás: TOP
2.1.2.-15
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pályázat: a kivitelezést a Magyar
Labdarúgó
Szövetség
bonyolítja.
Füzesabony – Ipari Park fejlesztése A
projekt
kedvezményezettje
a
Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft (FÜV
kft.)Az tervek elkészültek, amelyek
alapján megkezdhető a közbeszerzés és a
kivitelezés. Az engedélyhez kötött
tevékenységek esetén az engedélyezési
folyamatok lezárultak. Közbeszerzés
kiírás folyamatban. 2017/2018:A város
északi részén, a Pikopack melletti
önkormányzati
területen
teljes
közművesített iparterület kialakítása és
egy inkubátorház felépítése valósul meg.
A pályázat részeként a Kerecsendi út
felújításra kerül Füzesabony, a zöld város
– belvárosi területek rehabilitációja A
városközpont teljes körű felújítása
valósul meg, amely 3 fő részterületet
érint:1.Piac és az Arany János út teljes
körű felújítása 2.Buszpályaudvar teljes
körű felújítása 3.Rákóczi út teljes
hosszban történő felújítása.- Elkészültek
az engedélyes és kiviteli tervek, építési
engedély kiadásra került. -A piac bővítés
kapcsán a piac területének bővítéséhez
az érintett területek megvásárlásra
kerültek, a megvásárolt két ingatlanon
lévő épület elbontásra került. (ehhez
kapcsolódóan az értékbecslések, ügyvédi
munkák
elvégzésre
kerültek)
Akcióterületi terv és az egyéb szükséges
előzetes tanulmányok, dokumentumok
elkészültek
-Digitális
közműtérkép
elkészült -Jelenleg az építési munkálatok
közbeszerzésének
megindítása
van
folyamatba-folyamatban lévő pályázat.
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Füzesabony-Szihalom települések között
az alternatív közlekedési feltételek
megteremtése kerékpárút kialakításával.
Külterületi
közutak
fejlesztéséhez
Önkormányzati
utak
javításához
gépbeszerzés. 2017/2018:FüzesabonySzihalom közötti kerékpárút. Benyújtásra
került, a pályázat támogatott. Az
eljárásokat követően engedélyezési és
kiviteli tervek elkészültek, a hatósági
engedélyek megszerzésre kerültek, a
nyomvonal vonatkozásában a kisajátítási
eljárások szükségszerű mértékben már
megkezdődtek.
A
tervezői
költségbecslések alapján a rendelkezésre Polgármester
álló elnyert forrás nem fedezi a
Füzesabony-Szihalom között építendő
kerékpáros létesítmények költségeit.
Ennek okai a 2 éves viszonylatban
jelentősen megnövekedett építőipari
árak Füzesabony belterületen kerékpáros
nyom felfestése(vasútállomástól - a
vasúti átjáróig, Füzesabony, külterület,
Szihalom tekintetében a nyomvonal
eltávolodása az országos főúttól,
Szihalomon
a
híd
áttervezése
esetlegesen helyettesítése megfelelő
paraméterű átereszekkel)-folyamatban
lévő pályázat
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2018. évben:
TOP 3.1.1.-15
fenntartható
települési
közlekedés
fejlesztés című
pályázat. VP 67.2.1-7.4.1.216 külterületi
közutak
saját önerő
fejlesztése,
felhasználás
önkormányzati
ával
utak
kezeléséhez,
állapotjavításá
hoz,
karbantartásáh
oz szükséges
erő
és
munkagépek
beszerzése
című pályázat.
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megakadályoznia fiatalok elvándorlását,
lakhatási lehetőségeinek biztosításával
Önkormányzati
lakások
kialakítása,
felújítása.
2017/2018:Életpálya
Ösztönzés Füzesabonyban -Az EFOP1.2.11-16-2017 azonosító számú kiíráson
Füzesabony
Város
Önkormányzata
támogatást nyert el. A támogatás
keretében 15 db önkormányzati lakás
kialakítása valósul meg, amelyek jelenleg
az alábbi fázisban vannak: -Szabadság út
41: A felújítás nagy része befejeződött, a
külső homlokzati szigetelés van hátra.
Egy lakás került kialakításra -Széchenyi út
23: 70 %-os készültségi fokon áll a
kivitelezés. Az ingatlanban 4 lakás kerül
kialakításra. -Ifjúság út 22 (tüdőgondozó
szolgálati lakása): a felújítás hamarosan Polgármester
indul. 1 lakás kerül kialakításra -Turul út 2
(volt orvosi rendelő): a közeljövőben
induló felújítási, átalakítási munkák során
3 lakás kialakítására kerül sor. -Rákóczi út
47 (volt ÉMÁSZ épület): a felújítás,
átalakítás során 6 db lakás kialakításra
kerül sor. a munkálatok még nem
kezdődtek el. A lakhatási igényeket a
kialakított lakásokra várhatóan 2019.
tavaszától nyújthatják be az arra
jogosultak. beköltözés tervek szerint
2019. augusztusától. A projekt keretén
belül elkészült a város Ifjúsági Cselekvési
Terve (ICST), melyet a képviselőtestület
jóváhagyott. A projekt keretén belül
ösztönző rendszer kialakítására került
sor.
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15 db lakás kialakítása A projekt keretén belül
ösztönző rendszer kialakítására került sor,
melynek keretében a projekt során 60 fő
2019.12.31 hiányszakmában dolgozó részére havi 52.000
Ft-ot biztosítunk 12 hónapon keresztül. A
projekt jelenlegi állása szerint eddig 10 fő
részesült ezen támogatásban.
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"Esély otthon
program"
EFOP-1.2.1116 pályázat
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konzorciumi
együttműködésben
a
környező
településekkel
humán
szolgáltatások,
közszolgáltatások
fejlesztése, képzések megvalósítása,
oktatási programok 2018. évben:Humán
közszolgáltatásokban
dolgozó
szakemberek képzése,továbbképzése: A
dolgozók képzettségi és végzettségi Polgármester
szintjének felmérése és ebből adatbázis
létrehozása valósult meg. Folyamatos a
dolgozók
szakmai
kompetencia
fejlesztése
valósul
meg.Humán
szolgáltatások a konzorciumban részt
vevő
településeken
(Családsegítés,
idősek ellátása, képzési programok, stb.)

2019.12.31
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fejlesztések
száma,
személyek száma

programba
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konzulcumiban
benyújtott
bevont pályázat:
EFOP-1.5.0316 EFOP-3.9.216
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Szegregálódott,
leszakadó
területeken élők
helyzetének
javítása komplex
beavatkozással
és
közösségfejleszté
ssel
oktatás
Átfogó,
Szegregálódási
iskolai
komplex
folyamat
felzárkóztatás
program, aktív
felerősödése,
programokkal,
6
bevonás
és
fokozódó hátrányok család
és
közösségfejlesz
megjelenése
gyermekjóléti
-tés, integráció
programok
fejlesztése 9 db
önkormányzati
lakás felújítása és
Zrínyi út 21 és
Templom út 16.
szám
alatti
ingatlan
felújítása
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F

G

Az intézkedés
felelőse

Az
intézkedés
megvalósítá
--sának
határideje

A
szegregált
lakókörnyezetben,
mélyszegénységben
élő
hátrányos
helyzetű
emberek
társadalmi
felzárkózásának
és
integrációjának
segítése: oktatási, iskolai felzárkóztatási
programok,
család
gyermekjólét
szolgáltatások fejlesztése 2017/2018:
Helyi foglalkoztatási együttműködések”
pályázat Benyújtásra került a TOP-5.1.215
Helyi
foglalkoztatási
együttműködések
pályázati Szakmai
kiírására.Támogatott
pályázat. megvalósítók
Megpályázott
összeg:
100%-os
támogatás. Foglalkoztatás növelését
célzó programok megvalósítására kerül
sor. Elnyert, megvalósítás alatt álló
pályázat. Lépj egyet előre! – Szociális
célú városrehabilitáció megvalósítása
Benyújtva a TOP-4.3.1-16 pályázati
konstrukcióra. Elbírálás alatt álló
pályázat.Benyújtott, elbírálás alatt lévő
pályázat.

H

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor(ok)

I
Az intézkedés
megvalósításá
hoz szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J
Az
intézkedés
eredményei
nek
fenntarthat
ósága

A
bevont
célcsoport
nyomon
követése, a
konzorciumi
TOP-5.2.1-16
partnerek
Szociális célú
segítségével,
város
a
projekt
Projekt indikátorainak és szakmai tartalmának rehabilitációs
fizikai
megfelelően: 9 db önkormányzati lakás program TOP2020.12.31
befejezését
felújítása és Zrínyi út 21 és Templom út 16. 4.3.1-16
követő
1
szám alatti ingatlan felújítása
Szociális célú
évig.
A
város
projektben
rehabilitációs
végzett
program
tevékenység
eket és a
projekt
eredményeit
,a
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C

D
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E

F

G
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Az
intézkedés
megvalósítá
--sának
határideje

A 2016/2017 tanévben az adott oktatási
intézmény jelzéssel él a gyermekvédelmi
szakemberek részére. A szülői jelzést
követően a további intézkedések járási
hatáskörbe tartoznak. 2018. szeptember
01-től kötelező jelleggel óvodai és iskolai
szociális segítő vesz részt a hátrányos
helyzetű intézmény ikeretek között a
felzárkóztatásban.

Intézményveze
tők,
Gyermekjóléti
Szolgálat

H

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor(ok)

I
Az intézkedés
megvalósításá
hoz szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

J
Az
intézkedés
eredményei
nek
fenntarthat
ósága

II. A gyermekek esélyegyenlősége

A halmozottan
hátrányos
helyzetű
1 gyermekek
rendszeres
óvodába,
iskolába járása

Településünkön
a
halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek
rendszeres járjanak
óvodába, iskolába.

Minden
halmozottan
hátrányos
Közoktatási
helyzetű
esélyegyenlősé
gyermek járjon gi terv
óvodába,
iskolába.

önkormányzati
A jelzések száma illetve az esetszám csökkenő
2019.12.31
feltételek
tendenciát mutat.
megléte

Hosszú
távon
csökkenő
tendenciát
mutat.
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D
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G
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Az
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ingyenes
szabadidős
programok
szervezése tanórán kívüli szakkörök:
2016/2017 évben a Teleki Blanka
Általános Iskola szervezésében számos
szabadidős program szervezése valósult
meg.
Szakköri
foglalkozások,
kompetencia fejlesztő foglalkozások,
illetve az Erzsébet t-bor, művészeti tábor
Iskolai napközis tábor megszervezésére
került sor. Ezen tevékenységeket a
2017/2018-as tanévben is szeretnék
folytatni. minden évben a Magyar
Vöröskereszt füzesabonyi szervezete
bonyolítja le minden évben egy hetes
nyári táboroztatást. 2018. évben:
Könyvtárral a tudásért - A Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház által az EFOP3.3.2-16-2016 kódszámú kiíráson nyertes
A
hátrányos
A
hátrányos
pályázata. Elnyert támogatás. A projekt
helyzetű
A hátrányos helyzetű helyzetű
Közoktatási
keretén belül IKT eszközök kerültek
gyermekek
gyermekek tanórán gyermekek
esélyegyenlősé beszerzésre
2
a
könyvtárban.
A polgármester
tanórán kívüli kívüli
lehetőségei szabadidős
gi terv
prokjekthez kapcsolódó programok
lehetőségeinek bővüljenek.
lehetőségei
lebonyolítása
megkezdődött:
bővítése.
bővülnek.
Történelmi,
környezetismereti
vetélkedők lebonyolítása -Nyári táborok
lebonyolítása: Három hétig tartó tábor 3
turnusban került megvalósításra. Első
turnusban a Széchenyi István Katolikus
Iskola és a Szihalmi Általános Iskola
tanulóit fogadta a könyvtár, a 2.
turnusban a Teleki Blanka Általános
Iskola diákjai vettek részt a táborban,
végül a 3. turnusban a dormándi
gyerekek vettek részt a foglalkozásokon.
A táborok során versenyek, vetélkedők,
kézműves foglalkozások, kirándulások
(pl. Hortobágy, erdőtelki arborétum)
kerültek lebonyolításra. A táborokban a
diákok ingyenes étkeztetése is a projekt
terhére történt. Folyamatban lévő
pályázat. Építs Jövőt! – Új esély program

H

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor(ok)

2016/2017-es évben szakköri foglalkozások
résztvevők száma: 269 fő, kompetencia
fejlesztő foglalkozáson résztvevők száma 112
fő, felvételi előkészítő programban 42 fő.
Erzsébet-táborban résztvevők 29 fő, művészeti
tábor 54 fő, Iskolai napközis tábor 28 fő.
Intézményi Bozsik program résztvevői 16 fő.
Építs Jövőt! – Új esély program Füzesabony és
térsége pályázat keretén belül óvodai tábor
valósult meg Bekölcén, melyen 42 gyermek és
10
óvodapedagógus
vett
részt.
Eszközbeszerzésre került sor, ebből iskolai és
óvodai bútorok, játékok, hangszerek, konyhai
eszközök, úszásoktatáshoz szükséges eszközök.
Gyermekek,
tanulók
személyiségés
kompetenciafejlesztése
iskolán
kívüli
programokkal: Három hétig tartó tábor 3
turnusban
került
megvalósításra.
Első
turnusban a Széchenyi István Katolikus Iskola és
2019.12.31
a Szihalmi Általános Iskola tanulóit fogadta a
könyvtár, a 2. turnusban a Teleki Blanka
Általános Iskola diákjai vettek részt a táborban,
végül a 3. turnusban a dormándi gyerekek
vettek részt a foglalkozásokon. A táborok során
versenyek, vetélkedők, kézműves foglalkozások,
kirándulások
(pl.
Hortobágy,
erdőtelki
arborétum)
kerültek
lebonyolításra.
A
táborokban a diákok ingyenes étkeztetése is a
projekt terhére történt. 2018. évben: Nyiss a
könyvtárral a tudásért!-projekt keretén belül A
foglalkozások az alábbiak: Kreatív szakkör – 12
fő, Könyvtár baráti kör – 7 fő, Informatikai
kezdő tanfolyam – 11 fő, Informatikai haladó
tanfolyam – 10 fő, Photoshop szakkör – 20 fő,
Warhammer 40000 (társasjáték készítő) – 12
fő, Együttműködés a konfliktus kezelésben és a
mediációban – 12 fő, Angol kezdő tanfolyam –
12 fő

I
Az intézkedés
megvalósításá
hoz szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

az
Iskola
alapítványának
bevételei,
önerő,
pályázati
forrásból

J
Az
intézkedés
eredményei
nek
fenntarthat
ósága

Hosszútávon
önerő
megteremté
se, esetleges
pályázat
felkutatásáv
al
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Füzesabony és térsége; Füzesabony
Város
Önkormányzata
4
másik
településsel
és
intézménnyel
konzorciumban támogatást nyert el.
Gyermekek, tanulók személyiség- és
kompetenciafejlesztése iskolán kívüli
programokkal:
a
különböző
foglalkozások, szakkörök beindításra
kerültek.
Különböző
téma-napok
megrendezésére került sor. Tanulmányi
ösztöndíjprogram került kiírásra melynek
keretében a hátrányos helyzetű tanulók
részére ösztöndíjak kerültek odaítélésre.
Nyelvtanfolyam megvalósítására is sor
került a nyár során. Balatoni tábor a
konzorciumi partner településeken élő
gyermekek számára. Komplex óvodai
szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel
a hátrányos helyzetű gyerekekre. Óvodai
úszásoktatás valósult meg Óvodai tábor
valósult meg Bekölcén. Nyiss a
könyvtárral a tudásért! A Füzesabonyi
Könyvtár és Közösségi Ház által az EFOP3.7.3-16-2017 kódszámú kiíráson nyertes
pályázata. A projekt keretében 8 csoport
foglalkozás indult, amelyek heti/havi
rendszerességgel vannak megtartva.
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D
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F

G
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Az
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megvalósítá
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A Művelődési Ház illetve a Város
Könyvtár felújítása, képzések szervezése
2017/2018:Művelődési Ház felújítása A
beruházás építési része befejeződött,
akadálymentes wc kialakítása, technikai
eszközök. beüzemelése folyamatban
van.Két pályázati forrásból valósul
meg.Tartalmazza
a
belső
terek
megújítását és eszközbeszerzést is
(színpad
teljes
felújítása,
teljes
függönycsere,elektromos függönypálya
Polgármester
beépítése, projektor, kivetítővászon
beszerzése, 14 db összecsukható
rendezvényasztal
beszerzése.Folyamatban lévő pályázat.. A
program képzési elemeket is tartalmaz.
Korszerű
könyvtárral
a
tudásért
Benyújtott EFOP-4.1.8-16 elbírálás alatt
álló pályázat. Nyertes pályázat esetén a
Városi Könyvtár belső felújítása valósul
meg. A program képzési elemeket is
tartalmaz.

H

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor(ok)

2019.12.31 fejlesztések száma, képzésben részvevők száma

I
Az intézkedés
megvalósításá
hoz szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

EFOP-4.1.7-16
pályázat: "Új
tér új távlatok
új művelődés"
"Korszerű
könyvtárral a
tudásért"
EFOP-4.1.8-16
pályázat

J
Az
intézkedés
eredményei
nek
fenntarthat
ósága

Hosszú
távon saját
forrás,
pályázati
elemek
felhasználás
ával
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H

Az intézkedés eredményességét mérő
indikátor(ok)

I
Az intézkedés
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J
Az
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III. A nők esélyegyenlősége

A
nők
elszigetelődésé A nők foglalkoztatási A nők munkaerő
1 nek
esélyének
piaci helyzetének
megszüntetése megteremtése
javítása
.

Olyan munkaerő piaci szolgáltatások
illetve programok bevezetése melyek
hatékonyan befolyásolják a nők hosszú
távú elhelyezkedés lehetőségeit. "Nő az
esély" program keretén belül szociális
gondozó és ápoló foglalkoztatásba
ágyazott képzési lehetőség biztosítása,
három éven keresztül a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
fenntartott Szociális Intézményekben.
2018. évben: Építs Jövőt! – Új esély
program Füzesabony és térsége: Humán
közszolgáltatásokban
dolgozó
szakemberek képzése, továbbképzése: A polgármester
dolgozók képzettségi és végzettségi
szintjének felmérése és ebből adatbázis
létrehozása valósult meg. Folyamatos a
dolgozók
szakmai
kompetencia
fejlesztése. Építsünk együtt jövőt’ –
Közösségerősítés
Füzesabony
térségében:felhíváson
a
humán
közszolgáltatások területén a térségben
jelentkező szakemberhiány enyhítésére,
hátrányos
helyzetű
csoportok
foglalkoztathatóságra való felkészítésére,
a
vidék
megtartó
képességének
erősítésére.

a program keretén belül 15 fő került bevonásra
2018. évben: Építs Jövőt! – Új esély program
Füzesabony
és
térsége.
A
projekt
lebonyolításában a vállalt szakemberek
alkalmazásra kerültek február 1-től, így 9 fő
közösségszervező, 3 fő ifjúsági referens, 4 fő
2020.12.31
mentor, 9 fő szociális szakember, valamint
közművelődési és nemzetiségi referensek
segítik a feladat ellátását az alábbi munkaidő
megosztásban: 24 fő teljes munkaidőben 3 fő
részmunkaidőben 7 fő megbízásos jogviszony
alapján

A
három
éves
periódust
EFOP
1.1.2. követően az
pályázati
Intézmény
konstrukció
önerejéből
keretén belül
képes
legyen
a
továbbfoglal
koztatásra.
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H
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IV. Az idősek esélyegyenlősége
A
különböző
együttműködőkk
el
például
Családsegítő
szolgálattal
közösen
informatikai
Az
idősebb
Városunkban javítani képzés
korosztály
szeretnénk
az szervezése,
1 pályázati
idősebb
korosztály illetve
lehetőségeinek
pályázati munkáját.
készségfejlesztés
segítése
szervezése
az
idősek számára.
Hasznos
szabadidő
eltöltést segítő
programok
megvalósítása.

Az Önkormányzat a Családsegítő
szolgálattal közösen idősek számára
informatikai képzés lebonyolítását tűzte
ki
célul,
pályázati
lehetőség
felhasználásával.
Egyéb
szabadidős
programok szervezése a cél. 2018.
évben: Építs Jövőt! – Új esély program polgármester
Füzesabony és térsége Füzesabony Város
Önkormányzata 4 másik településsel és
intézménnyel
konzorciumban
támogatást
nyert
el.Konzorciumi
partnerek számára beszerzésre kerültek
eszközök.

a képzésben résztvevők száma 2018. évben:
beszerzésre kerültek laptopok, szoftverek,
2019.12.31
nyomtatók, projektorok, fényképezőgépek,
tabletek

szakemberek
felkeresése
technikai
feltételek
pályázatok
figyelése

saját
önerőből,
illetve
pályázat
útján
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
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a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
Településünkön a HEP fórum megalakult, működésének a folyamatosságát biztosítjuk.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáért az önkormányzat részéről Pomaháziné Pelyhe
Alexandra felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I Füzesabony Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával
elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

A Füzesabony Várod Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék1
NÉV2

HEP részei3

Aláírás4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Védőnői Szolgálat

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Laskó-Rima Menti
Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
Gyermekjóléti
Szolgálata
Laskó-Rima Menti
Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
Szociális Központ

1

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
2
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
3
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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Városi Intézményi
Központ Óvoda és
Bölcsőde és
Könyvtár
Laskó-Rima Menti
Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó
Mikrotársulás
Családsegítő
Szolgálata

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE
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